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بلاطم 23تسرهف 

37راتفگشیپ
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هینابعش تاجانم  دانسا  53یسررب 

لّوا 57شخب 

لّوا 57تمسق 

57هراشا

وا نادناخ  ربمایپ و  رب  58دورد 

تاولص 59شقن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  60هویش 

مود 63تمسق 

63هراشا

يوجن ءادن و  اعد ، 63یناعم 

اعد رد  تلاح  65هس 

یعرش حالطصا  رد  65اعد 

69لسوت

یعیش گنهرف  رد  70لسوت 

ربمایپ هب  لسوت  دروم  رد  يزار  رخف  زا  72ینانخس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ياعد  زا  هنومن  73ود 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياعد  زا  هنومن  74ود 
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اعد لسوت و  75توافت 

دنوادخ دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندوب  76هدنز 

ریصب عیمس و  78يانعم 

موس 80تمسق 

80هراشا

دنوادخ يوس  هب  81زیرگ 

دنوادخ هاگشیپ  رد  82روضح 

دنوادخ هاگشیپ  رد  83عّرضت 

تّیهولا هاگشیپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  86عوشخ 

دنوادخ رضحم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  87عوشخ 

راگدرورپ تایانع  هب  88دیما 

مراهچ 89تمسق 

89هراشا

؟ مینک اعد  92ارچ 

مجنپ 95تمسق 

95هراشا

ردق 95اضق و 

یناسنا رایتخا  یناهج و  96ربج 

طوقس تفرشیپ و  لماوع  97للع و 

ریدقت وترپ  رد  99اعد 

مشش 101تمسق 

101هراشا

یناکما 102رقف 

« يرخف رقفلا   » يارب ینعم  104ود 

مود 106شخب 

106هراشا
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نالذخ 106نامرح و 

موس 108شخب 

108هراشا

راگدرورپ مشخ  108يدنسرخ و 

مشخ ندناشن  110ورف 

مراهچ 113شخب 

113هراشا

یناکما تیلباق  یهلا و  113تیلعاف 

هعبات ياهدادعتسا  نیتسخن و  116دادعتسا 

یهلا 116فطل 

مجنپ 118شخب 

118هراشا

تمایق هرظنم  میسرت  - 1119

لکوت ییابیز   - 2120

مشش 122شخب 

122هراشا

تسا ششخب  وفع و  یگرزب  122همزال 

؟ تسیچ يارب  123تبوقع 

دنوادخ هاگشیپ  رد  هانگ  هب  123فارتعا 

ماب بل  124باتفآ 

ادخ ریغ  لباقم  رد  125فارتعا 

متفه 126شخب 

126هراشا

ناسنا 126تداعس 

سفن 127رطخ 

متشه 130شخب 
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130هراشا

یهلا ياهتمعن  هب  130هراشا 

مهن 132شخب 

132هراشا

طونق 133سأی و 

ایند رد  133دیما 

هرطاخ 134کی 

بارطضا 135نامرد 

تیانج 135ناربج 

تیصخش حالصا  تیوه و  137رییغت 

ترخآ هب  137دیما 

زیگنا تربع  138هرطاخ يا 

ادخ زا  سأی  139ینمیا و 

مدرم زا  سأی  140يدیمون و 

مهد 143شخب 

143هراشا

یهلا 144تیالو 

یهلا 144تیافک 

یهلا 145برق 

يرشب قاقحتسا  هن  یهلا  145لضف 

تلاهج هانگ و  نیب  146هطبار 

مهدزای 147شخب 

147هراشا

دنوادخ ندوب  147راّتس 

نارگید يوربآ  151ظفح 

تبیغ تمرح  رکنم و  زا  یهن  154بوجو 
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مهدزاود 155شخب 

155هراشا

یهلا ششخب  لذب و   - 1155

يدمرس ترفغم  تشذگ و   - 2156

یناسنا لباقان  لامعا   - 3156

مهدزیس 159شخب 

159هراشا

هّللا 159ءاقل 

تغل رظن  زا  160ءاقل 

ءاقل يانعم  دروم  رد  160یلیلحت 

راّفک 163ءاقل 

ترخآ 163ءاقل 

؟ تسیچ هّللا  164ءاقل 

نارّسفم 164هاگدید 

یهلا 172تیؤر 

نیرّسفم 173هاگدید 

رابخا 174هاگدید 

یهلا تیؤر  دروم  رد  هتکن  175ود 

راگدرورپ هب  178رظن 

نارّسفم 178هاگدید 

تایاور 182هاگدید 

یسلجم همالع  موحرم  183لیلحت 

هرهچ ود  185لباقت 

راّفک 187تیمورحم 

هژیو 189ءاقل 

رادید 190قوش 
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مهدراهچ 193شخب 

193هراشا

یهلا تمارک  یناسنا و  194زاین 

راذتعا شزوپ و  دروم  رد  195یتاکن 

مهدزناپ 199شخب 

199هراشا

هتکن 200ود 

مهدزناش 202شخب 

202هراشا

تلالض یتسپ و  تیاده و  تمرکم و  نیب  هطبار   - 1202

202هراشا

تیاده عون  203ود 

هانگ تحیضف و  تیفاع و  وربآ و  نیب  هطبار   - 2204

مهدفه 205شخب 

205هراشا

یگدنز 205هیامرس 

یگدنز زا  یهلا  يایلوا  206فده 

مهدجه 209شخب 

209هراشا

لاعتم راگدرورپ  هب  شیاتس  209راصحنا 

شیاتس 210ماود 

شیاتس 211یگدرتسگ 

هتسیاش 211شیاتس 

زامن 213یگژیو 

مهدزون 214شخب 

214هراشا
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يرشب زاین  یهلا و  يانغ  214هسیاقم 

یهلا 216تبحم 

نانمؤم ریما  صالخا  216قشع و 

نادنز زا  217هرطاخ يا 

ریگم نم  زا  ار  تبحم  217رون 

متسیب 218شخب 

218هراشا

یلاع ینامرآ  كدنا و  218یتعاضب 

مکی تسیب و  220شخب 

220هراشا

شنیرفآ 220تمکح 

یفسلف 221ثحب 

مود تسیب و  222شخب 

222هراشا

تلفغ نارود  222میسرت 

موس تسیب و  224شخب 

224هراشا

نوگانوگ ياه  225يراتفرگ 

یناور لیلحت  225کی 

مراهچ تسیب و  229شخب 

229هراشا

تیدحا هاگشیپ  رد  229ینتورف 

مجنپ تسیب و  231شخب 

231هراشا

راذتعا ینامیشپ و   - 1232

وفع تساوخرد   - 2233
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تسوا تمارک  زا  يدومن  یهلا  وفع   - 3233

مشش تسیب و  234شخب 

234هراشا

تسا لاعتم  دنوادخ  زا  ییورین  234ره 

هانگ زا  بانتجا  235لماوع 

یهلا 235تیانع 

تسا هانگ  زا  يرود  ببس  يدزیا  236تمارک 

یگدولآ 236تلفغ و 

متفه تسیب و  238شخب 

238هراشا

شیاتس ود  تساوخرد و  ود  1238 و 2 - 

یهلا برق   - 3239

یهلا ششخب  لذب و  یناسنا و  دیما   - 4239

متشه تسیب و  242شخب 

242هراشا

هتفیش یلد   - 1243

قداص ینابز   - 2243

بئاص یهاگن   - 3244

مهن تسیب و  247شخب 

247هراشا

یهلا يایلوا  یگنادواج   - 1248

دنوادخ ناتسود  تّزع   - 2249

یهلا يایلوا  ینامداش   - 3251

ما یس  254شخب 

254هراشا

تفرعم ياههار   - 1254
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ادخ هب  لاکتا  اهنت   - 2256

مکی یس و  257شخب 

257هراشا

دنوادخ هب  نظ  257نسح 

مود یس و  260شخب 

260هراشا

ایلوا 260تاجرد 

مدرم 261نیرترب 

ناراب لوزن  مالسلا و  هیلع  داجس  262ماما 

262هراشا

یهلا تّبحم  همزال   - 1265

ربمایپ زا  تعاطا  هرمث   - 2265

موس یس و  267شخب 

267هراشا

ادخ دای  تدابع و  رد  یگتفیش  267هلو و 

یلج رکذ  یفخ و  268رکذ 

نوگانوگ ياه  272هتساوخ 

يراگدرورپ سدق  هاگیاج  هب  274فّرشت 

مراهچ یس و  277شخب 

277هراشا

ناکین اب  277یهارمه 

نادب اب  ینیشنمه  زا  280یهن 

نیشنمه دروم  رد  حیسم  ترضح  281نخس 

تسلاجم دروم  رد  281یتایاور 

دش قرغ  راتفرگ  راتفردب  ردپ  اب  تبحاصم  رثا  رد  هک  یکین  ناوج  284ناتساد 

هنادنسپادخ 285تّیعقوم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ رد  دنوادخ  288يدونشخ 

یهلا تردق  يرشب و  292فعض 

مجنپ یس و  293شخب 

293هراشا

؟ تسیچ زا  یهلا  يایلوا  293رافغتسا 

راگدرورپ يوس  هب  296هبانا 

یهلا 296تیکلام 

یناسنا تلفغ  297وهس و 

مشش یس و  298شخب 

298هراشا

راگدرورپ يوس  هب  299عاطقنا 

؟ تسیچ عاطقنا  299لامک 

عاطقنا هوسا  300میهاربا 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  300ییاعد 

نارّسفم هاگدید  میرک و  نآرق  رد  301لیتبت 

یهلا 303يایلوا 

عاطقنا 306هجیتن 

306هراشا

لد تینارون   - 1306

ینارون ياهباجح  نتفاکش   - 2309

تمظع عبنم  هب  ندیسر   - 3310

سدق ماقم  هب  کّسمت   - 4311

متفه یس و  313شخب 

313هراشا

( يوجن رظن و  ءادن ،  ) هناگ هس  313تاماقم 

313هراشا
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ءادن ماقم   - 1314

رظن ماقم   - 2315

315هراشا

دنوادخ هب  قشع  ییابیز و  هب  317قشع 

يوجن ماقم   - 3317

یهلا ناربهر  319مولع 

یهلا يایلوا  ینیب  321نشور 

يواک ناور  دروم  رد  هتکن  321کی 

متشه یس و  323شخب 

323هراشا

دنوادخ هب  نظ  324نسح 

یهلا تمحر  زا  324سأی 

یهلا تسایس  زا  326ینمیا 

ءاجر 326فوخ و 

یمدآ كرحم  لماع  329ود 

نیغورد 329ءاجر 

لیمج 330مرک 

مهن یس و  332شخب 

332هراشا

هانگ 333رطخ 

یهلا تشذگ  یناسنا و  335لکوت 

ملهچ 336شخب 

336هراشا

اهیبوخ هب  اهیدب  336لیدبت 

مکی لهچ و  338شخب 

338هراشا
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ناهج نیا  رد  هّللا  339ءاقل 

یهلا ياقل  عنام  340نیتسخن 

مود لهچ و  345شخب 

345هراشا

خیبوت 345قیوشت و 

موس لهچ و  347شخب 

347هراشا

لّوا 347شخب 

347هراشا

؟ تسیچ يارب  348لاهتبا 

مود 350شخب 

350هراشا

ادخ دای   - 1351

351هراشا

دوش یم  دوخ  زا  یشومارف  ببس  دنوادخ  زا  352یشومارف 

ادخ دای  353موادت 

مالسا رد  ادخ  دای  355موادت 

یهلا نامیپ  تیاعر   - 2357

يراگدرورپ ساپس  358رکش و 

358هراشا

تمعن 363نارفک 

تدابع 363رکش و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هرطاخ  365ود 

هتسیاش 365رکش 

رکش 366هزیگنا 

366هراشا
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یهلا ياهتمعن  هب  هجوت   - 1366

یقطنم هنالقاع و  راظتنا  حطس   - 2366

دوخ زا  رت  نییاپ  هب  هاگن   - 3368

اهیتساک اهیدب و  لماوع  تخانش   - 4368

يوکش 369رکش و 

یلمع 369رکش 

يروشک نالک  حطس  رد  371يرازگرکش 

اهروشک طوقس  تفرشیپ و  371تلع 

ینید 372فافختسا 

مراهچ لهچ و  375شخب 

375هراشا

یهلا رون  دروم  رد  378ینخس 

تسا مادک  جهبا  380رون 

نافرع دروم  رد  381يراتفگ 

؟ تسیچ 382نافرع 

نافرع 382هژاو 

نافرع 383طورش 

نافرع 383نابز 

دیوگ یم  ینافرع  ساسحا  دروم  رد  لراک  سیسکلا  385رتکد 

فراع 387لیلد 

نافرع 387هسردم 

نافرع 387باتک 

نافرع 389داتسا 

فراع 390هاگدید 

قلطم لامک  هب  391قشع 

فراع 391هتساوخ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


فراع 392رادرک 

فراع 392تایحور 

فراع 393ماجنارس 

فراع 393نمشد 

ءاجر 394فوخ و 

قلعت 394نودب 

نافرع 394دیحوت و 

اعد هب  396تشگزاب 

یهلا 396فوخ 

سرت 398تیهام 

یهلا فوخ  398لماع 

فوخ 399تارمث 

هطبارم 399لوصا 

تبقارم 400داعبا 

حراوج تبقارم  لد و  402تبقارم 

یهلا تبقارم  یناسنا و  403تبقارم 

یهلا يانسح  ءامسا  زا  مسا  404ود 

ینایاپ 404نخس 

406همانباتک

زکرم 412هرابرد 
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هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  هولج 

باتک تاصخشم 

حراش  - ، 1317 يداهدمحم ، ییادخدبع ، هسانشرس : 

حرش .هینابعش  ياعد  يدادرارق :  ناونع 

.ییادخدبع يداهدمحم  هتشون  هینابعش / تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  هولج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.ص [ 300  : ] يرهاظ تاصخشم 

2-749-444-964: لایر 16000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.یسراف یبرع -  تشاددای : 

.298 [ - 295  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

هینابعش تاجانم  حرش  رگید :  ناونع 

.ریسفت دقن و  هینابعش --  ياعد  عوضوم : 

.اهاعد عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 

BP270/ش 702ع 24 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/774 ییوید :  يدنب  هدر 

م 23942-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2
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بلاطم تسرهف 

راتفگشیپ 13

هینابعش 19 تاجانم 

هینابعش 29 تاجانم  دانسا  یسررب 

لّوا شخب 

لّوا تمسق 

36 هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  هویش   35 تاولص شقن   34 وا نادناخ  ربمایپ و  رب  دورد 

مود تمسق 

38 يوجن ءادن و  اعد ، یناعم 

حالطصا رد  اعد   40 اعد رد  تلاح  هس 

مرکا لوسر  ياعد  زا  هنومن  ود   46 ربمایپ هب  لسوت  دروم  رد  يزار  رخف  زا  ینانخس   44 یعیش گنهرف  رد  لسوت   43 لسوت  40 یعرش
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندوب  هدنز   49 اعد لسوت و  توافت  مالسلا 48  هیلع  قداص  ماما  ياعد  زا  هنومن  ود   47 هلآ هیلع و  هللا  یلص 

52 ریصب عیمس و  يانعم   50 دنوادخ دزن  هلآ  و 

موس تمسق 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  عوشخ   57 دنوادخ هاگشیپ  رد  عّرضت   56 دنوادخ هاگشیپ  رد  روضح   55 دنوادخ يوس  هب  زیرگ 
61 راگدرورپ تایانع  هب  دیما   60 دنوادخ رضحم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عوشخ   59 تیهولا هاگشیپ 

مراهچ تمسق 

؟64 مینک اعد  ارچ 

ص:5

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


مجنپ تمسق 

67 یناسنا رایتخاو  یناهج  ربج   66 ردق اضق و 

70 ریدقت وترپ  رد  اعد   68 طوقس تفرشیپ و  لماوع  للع و 

مشش تمسق 

74« يرخف رقفلا   » يارب ینعم  ود   73 یناکما رقف 

مود شخب 

76 نالذخ نامرح و 

موس شخب 

80 مشخ ندناشن  ورف   78 راگدرورپ مشخ  يدنسرخ و 

مراهچ شخب 

82 یناکما تیلباق  یهلا و  تیلعاف 

84 یهلا فطل   84 هعبات ياهدادعتسا  نیتسخن و  دادعتسا 

مجنپ شخب 

88 لّکوت ییابیز   87 تمایق هرظنم  میسرت 

مشش شخب 

90 تسا ششخب  وفع و  یگرزب  همزال 

؟91 تسیچ يارب  تبوقع 

دنوادخ 91 هاگشیپ  رد  هانگ  هب  فارتعا 

ماب 92 بل  باتفآ 

ادخ 93 ریغ  لباقم  رد  فارتعا 
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متفه شخب 

سفن 95 رطخ  ناسنا 94  تداعس 
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متشه شخب 

یهلا 97 ياهتمعن  هب  هراشا 

مهن شخب 

101 سرد سالک  زا  هرطاخ  کی  ایند 100  رد  دیما  طونق 100  سأی و 

104 تیصخش حالصا  تیوه و  رییغت   102 تیانج ناربج   102 بارطضا نامرد 

107 مدرم زا  سأی  يدیمون و   106 ادخ زا  سأی  ینمیا و   105 زیگنا تربع  يا  هرطاخ   104 ترخآ هب  دیما 

مهد شخب 

112 تلاهج هانگ و  نیب  هطبار   111 يرشب قاقحتسا  هن  یهلا ، لضف   111 یهلا برق   110 یهلا تیافک   110 یهلا تیالو 

مهدزای شخب 

118 تبیغ تمرح  رکنم و  زا  یهن  بوجو   116 نارگید يوربآ  ظفح   113 دنوادخ ندوب  راّتس 

مهدزاود شخب 

120 یناسنا لباقان  لامعا   120 يدمرس ترفغم  تشذگ و   119 یهلا ششخب  لذب و 

مهدزیس شخب 

هّللا 122 ءاقل 

125 ترخآ ءاقل   125 راّفک ءاقل   123 ءاقل يانعم  دروم  رد  یلیلحت   123 تغل رظن  زا  ءاقل 

126 نارّسفم هاگدید  ؟126  تسیچ هّللا  ءاقل 

127 یناشاک ضیف  هاگدید   126 یسربط خیش  هاگدید 

یمظعلا هّللا  هیآ  هاگدید   129 یکلم اقآ  داوج  ازریم  جاح  زا  يراتفگ   129 نیهلأتملاردص هاگدید   128 يزار رخف  هاگدید 

132 ییابطابط همالع  هاگدید   131 ینیمخ

135 یسربط خیش  هاگدید   135 نیرّسفم هاگدید   134 یهلا تیؤر 
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135 ییابطابط همالع  هاگدید   135 یغارم هاگدید 

139 راگدرورپ هب  رظن   137 یهلا تیؤر  دروم  رد  هتکن  ود   136 رابخا هاگدید 

139 نارّسفم هاگدید 
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لیلحت  142 تایاور هاگدید   142 ییابطابط همالع  هاگدـید   141 یغارم هاگدید   140 يزار رخف  هاگدـید   139 یسربط خیش  هاگدید 
143 یسلجم همالع  موحرم 

145 هرهچ ود  لباقت 

147 راّفک ّتیمورحم 

150 رادید قوش   149 هژیوءاقل

مهدراهچ شخب 

154 یهلا تمارک  یناسنا و  زاین 

155 راذتعا شزوپ و  دروم  رد  یتاکن 

مهدزناپ شخب 

160 هتکن ود 

مهدزناش شخب 

164 هانگ تحیضف و  تیفاع و  وربآ و  نیب  هطبار  تیاده 163  عون  ود  تلالض 162  یتسپ و  تیاده و  تمرکم و  نیب  هطبار 

مهدفه شخب 

166 یگدنز زا  یهلا  يایلوا  فده   165 یگدنز هیامرس 

مهدجه شخب 

171 زامن یگژیو   170 هتسیاش شیاتس   170 شیاتس یگدرتسگ   169 شیاتس ماود   168 لاعتم راگدرورپ  هب  شیاتس  راصحنا 

مهدزون شخب 

ریما صالخا  قشع و   174 یهلا تبحم   172 يرشب زاین  یهلا و  يانغ  هسیاقم 

174 نانمؤم

175 نادنز زا  يا  هرطاخ 
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175 ریگم نم  زا  ار  تبحم  رون 

متسیب شخب 

176 یلاع ینامرآ  كدنا و  یتعاضب 
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مکی تسیب و  شخب 

179 شنیرفآ تمکح  دروم  رد  یفسلف  ثحب   178 شنیرفآ تمکح 

مود تسیب و  شخب 

180 تلفغ نارود  میسرت 

موس تسیب و  شخب 

183 یناور لیلحت  کی   183 نوگانوگ ياه  يراتفرگ 

مراهچ تسیب و  شخب 

186 تیدحا هاگشیپ  رد  ینتورف 

مجنپ تسیب و  شخب 

190 تسوا تمارک  زا  يدومن  یهلا  وفع   190 وفع تساوخرد   189 راذتعاو ینامیشپ 

مشش تسیب و  شخب 

193 تسا هانگ  زا  يرود  ببس  يدزیا  تمارک   192 یهلا تیانع   192 هانگ زا  بانتجا  لماوع   191 تسا لاعتم  دنوادخ  زا  ییورین  ره 
193 یگدولآ تلفغ و 

متفه تسیب و  شخب 

194 شیاتس ود  تساوخرد و  ود 

195 یهلا برق 

195 یهلا ششخبو  لذبو  یناسنادیما 

متشه تسیب و  شخب 

199 بئاص یهاگن   198 قداص ینابز   198 هتفیش یلد 

مهن تسیب و  شخب 

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


205 یهلا يایلوا  ینامداش   204 ادخ ناتسود  تّزع   203 یهلا يایلوا  یگنادواج 
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ما یس  شخب 

209 ادخ هب  لاکتا  اهنت   207 تفرعم ياههار 

مکی یس و  شخب 

210 دنوادخ هب  نظ  نسح 

مود یس و  شخب 

تبحم همزال   214 ناراب لوزن  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما   213 مدرم نیرترب   212 ایلوا تاجرد 

216 ربمایپ زا  تعاطا  هرمث   216 یهلا

موس یس و  شخب 

سدـق هاگیاج  هب  فّرـشت   220 نوگانوگ ياه  هتـساوخ   218 یلج رکذ  و  یفخ  رکذ   217 ادـخ داـی  تداـبع و  رد  یگتفیـش  هلو و 
221 يراگدرورپ

مراهچ یس و  شخب 

225 نادب اب  ینیشنمه  زا  یهن   223 ناکین اب  یهارمه 

ردـپ اـب  تبحاـصم  رثا  رد  هک  یکین  ناوج  ناتـساد   226 تـسلاجم دروم  رد  یتایاور   226 نیشنمه دروم  رد  حیـسم  ترـضح  نخس 
رد دنوادخ  يدونشخ   229 هنادنسپادخ تیعقوم   228 دش قرغ  راتفرگ  راتفردب 

233 یهلا تردق  يرشب و  فعض  ؟231  تسیچ

مجنپ یس و  شخب 

؟234 تسیچ زا  یهلا  يایلوا  رافغتسا 

237 یناسنا تلفغو  وهس   236 یهلا تیکلام   236 راگدرورپ يوس  هب  هبانا 

مشش یس و  شخب 

239 راگدرورپ يوسب  عاطقنا 

240 مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  ییاعد   240 عاطقنا هوسا  میهاربا  ؟239  تسیچ عاطقنا  لامک 
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هاگدید میرک و  نآرق  رد  لیتبت 
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عبنم هب  ندیـسر   247 ینارون ياهباجح  نتفاکـش   246 ادـخ دای  لد 245  تیناروـن   245 عاـطقنا هجیتن   243 یهلا ياـیلوا   241 نارّسفم
248 سدق ماقم  هب  کّسمت   248 تمظع

متفه یس و  شخب 

253 يوجن ماقم   253 دنوادـخ هب  قشع  ییابیز و  هب  قشع   252 رظن ماقم   251 ءادن ماقم   250( يوجن رظن و  ءادـن ،  ) هناگ هس  تاماقم 
ینیب نشور   254 یهلا ناربهر  مولع 

255 يواک ناور  دروم  رد  هتکن  کی   255 یهلا يایلوا 

متشه یس و  شخب 

261 یمدآ كرحم  لماع  ود   259 ءاجر فوخ و   259 یهلا تسایس  زا  ینمیا   258 یهلا تمحر  زا  سأی   258 دنوادخ هب  نظ  نسح 
262 لیمج مرک   261 نیغورد ءاجر 

مهن یس و  شخب 

267 یهلا تشذگ  یناسنا و  لکوت   265 هانگ رطخ 

ملهچ شخب 

268 اهیبوخ هب  اهیدب  لیدبت 

مکی لهچ و  شخب 

271 ناهج نیا  رد  هّللا  ءاقل 

272 یهلا ياقل  عنام  نیتسخن 

مود لهچ و  شخب 

276 خیبوت قیوشت و 

موس لهچ و  شخب 

؟279 تسیچ يارب  لاهتبا 

دوخ زا  یشومارف  ببس  ادخ  زا  یشومارف   280 ادخ دای 
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نامیپ تیاعر   283 مالسا رد  ادخ  دای  موادت   282 ادخ دای  موادت   281 دوش یم 

291 هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هرطاخ  ود   290 تدابع رکش و   290 تمعن نارفک   286 يراگدرورپ ساپس  رکش و   285 یهلا
293 دوخ زا  رت  نییاـپ  هب  هاـگن   292 یقطنم هنالقاع و  راظتنا  حطـس   292 یهلا ياـهتمعن  هب  هجوت   292 رکش هزیگنا   291 هتسیاش رکش 

تفرشیپ تلع   295 يروشک نالک  حطس  رد  يرازگرکش   294 یلمع رکش   294 يوکش رکش و   293 اهیتساک اهیدب و  لماوع  تخانش 
296 ینید فافختسا   295 اهروشک طوقس  و 

مراهچ لهچ و  شخب 

301 یهلا رون  دروم  رد  ینخس 

306 نافرع نابز   306 نافرع طورش   305 نافرع هژاو   305 تسیچ نافرع   304 نافرع دروم  رد  يراـتفگ  ؟303  تسا مادک  جـهبا  رون 
داتسا  308 نافرع باتک   308 نافرع هسردم   308 فراع لیلد   307 دیوگ یم  هچ  ینافرع  ساـسحا  دروم  رد  لراـک  سیـسکلا  رتکد 

ماجنارس  312 فراع تاـیحور   312 فراـع رادرک   311 فراع هتـساوخ   311 قلطم لاـمک  هب  قـشع   310 فراع هاگدـید   309 نافرع
315 یهلا فوـخ   315 اعد هب  تشگزاـب   314 نافرع دـیحوت و   314 قلعت نودـب   314 ءاـجر فوخ و   313 فراع نمـشد   313 فراع
319 حراوج تبقارم  لد و  تبقارم   318 تبقارم داعبا   317 هطبارم لوصا   317 فوخ تارمث   316 یهلا فوخ  لماع   316 سرت تیهام 

321 یهلا يانسح  ءامسا  زا  مسا  ود   320 یهلا تبقارم  یناسنا و  تبقارم 

ینایاپ 321 نخس 

323 همانباتک
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راتفگشیپ

شنیرفآ هفسلف  اعد و 

بـسک يارب  يزودـنا !؟ تورث  يارب  سوه !؟ يوـه و  يارب  ندـیباوخ !؟ ندروـخ و  يارب  اـیآ  تسا ؟ هدـش  هدـیرفآ  هچ  يارب  ناـسنا 
... 0 ای و  ترهش !؟ ای  تردق و 

حرطم يدنمدرخ  ره  يارب  هک  تسا  ییاهشسرپ  اهنیا  دریگ ؟ ماجنا  ییاتـسار  هچ  رد  دیاب  اهـششوک  اهـشالت و  تسیچ ؟ یگدنز  هرمث 
.تسا

ماجنارـس تسا و  کیرات  هار  تسا ، مهبم  ًالماک  فدـه  وا  يارب  درادـن ، یخـساپ  یـساسا  ياهـشسرپ  نیا  لباقم  رد  يدام  درف  کـی 
هب ناهج  مالـسلا  مهیلع  یهلا  يایبنا  يـالاو  بتکم  رد  . (1) نـشور هار  تسا و  مولعم  ًالماک  فده  یهلا  ناسنا  يارب  یلو  هتخانـشان ،
رد لماکت  .دنـشاب  یم  هاگـشناد  نیا  نایوجـشناد  مه  اهناسنا  تسا و  هدش  داجیا   (2) میلعت هیکزت و  يارب  هک  تسا  یهاگـشناد  هلزنم 

لاـمک هک  ناـنچمه  .تداـبع  تفرعم و  هلیـسو  هب  مه  ناـهج  نیا  رد  لـماکت  دریگ و  یم  ماـجنا  تیبرت  میلعت و  هلیـسو  هـب  هاگـشناد 
َّنِْجلا َو ُْتقَلَخ  اَـم  َو  : » دوـمرف هک  تسوا  تیدوـبع  یهلا و  تخانـش  رد  مه  ناـسنا  لاـمک  تسا  شناد  مـلع و  يریگارف  رد  وجـشناد 

.(3)« َنوُُدبْعَِیل َِّالا  َْسنِْالا 

اریز لاعتم ؛ دنوادخ  هن  ددرگ  یم  وا  دوخ  دیاع  هک  تسا  ناسنا  دوخ  تداعس  شنیرفآ  زا  روظنم  ضرغ و  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
.دسر یمن  ودب  یعفن  ناگدنب  تدابع  زا  تسا و  قلطم  زاین  یب  تاذلاب و  ینغ  وا 

دریگ یم  ماجنا  شیاین  اعد و  رد  نآ  زا  یشخب  هک  دراد  يا  هدرتسگ  هرئاد  تدابع 

ص:13

ص22. مسالطلا ، ّلح  يرئازج ، داوج  دّمحم  ك.ر : - 1
.2/ هعمج /164 ؛ نارمع لآ  129 ؛  / هرقب - 2
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.تسا هتفای  رولبت  شیاین  اعد و  رد  نآ  زا  يرایسب  هک  دراد  يروانهپ  هنحص  مه  تفرعم  هک  نانچمه 

.دشاب یم  یهلا  هتخابکاپ  قشاع  کی  لد  نابز  تسا و  یناسنا  نادجو  زاونلد  همغن  تسا ، یمدآ  ترطف  يادن  اعد ،

.یقیقح قوشعم  ششک  تسا و  یبیغ  شورس  تسا ، ییادخ  هبذج  اعد ،

.یعقاو معنم  لباقم  رد  ساپس  رکش و  تسا و  تیهولا  هاگشیپ  رد  ینتورف  تسا ، یگدنب  تیدوبع و  هب  رارقا  اعد ،

.(1)« بُولُقلا ُِّنئَمطَت    ِ هّللاِرکِِذب َالَا  : » هک ناور  شمارآ  تسا و  ناج  تیوقت  تسا ، حور  هیذغت  تسا ، لد  كاروخ  شیاین ،

سفنت و اب  دبلاک  مسج و  زاین  دـنراد ، ییاهزاین  ود  ره  هک  ناور  دـبلاک و  ناج ، مسج و  زا  بکرم  يدـعب ، ود  تسا  يدوجوم  ناسنا 
.شیاین تیونعم و  اب  مه  وا  ناور  ناج و  زاین  ددرگ و  یم  نیمأت  ...و  هیذغت 

شزرا و ًالـصا  دور و  یم  جارعم  هب  دـنک و  یم  زاورپ  تیدـبا  يوس  هب  دریگ و  یم  جوا  دـشک ، یم  رپ  شیاین  ماگنه  هب  ناـسنا  حور 
.(2)« مُکُؤاَعُد َالَول  ّیبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  اَم  ُلق  : » دومرف هک  دراد  وا  ياعد  هب  یگتسب  یناسنا  رابتعا 

صقاون و درگن ، یم  دوخ  هب  یمدآ  شیاین  رد  تسا ، یکاـپ  تراـهط و  یلـصا  لـماعو  تسا  هاـنگ  زا  يراددوخ  هّزنت و  بجوم  اـعد 
، دـنز یم  راـنک  ار  ییوجدوس  یهاوخدوخ و  دراد ، یمرب  تسد  توـخن  رورغ و  زا  ددرگ ، یم  میـسرت  شناگدـید  لـباقم  رد  اـهبیع 
ور نیا  زا  دبلط ، یم  شزوپ  ادخ  زا  رابکـشا  يا  هدـید  اب  دـبای و  یم  ترفن  یتشز  يدـب و  زا  دـنک ، یم  بوکدـگل  ار  سوه  يوه و 
َّنِا : » هک دـنرودب  تیانج  يراکهبت و  زا  نارازگزاـمن  نارگـشیاین و  سکعرب ، دـنرادن و  زاـمن  اـعد و  اـب  يراکورـس  ناراـکهبت  رثکا 

.(3)« رَکنُملاَو ِءآَشحَفلا  ِنَع  یهنَت  َهولَّصلا 

رد وا  ناور  هدننک  تیوقت  تسا ، یمدآ  شالت  راک و  هناوتشپ  تسا ، تیلاعف  ییایوپ و  لماع  تسا ، كرحت  یمرگلد و  ببـس  شیاین 
لباقم رد  وا  حور  اهتسب و  نب  عناوم و  لباقم 

ص:14
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للع و نیزگیاج  شیاین  .ریدـخت  هن  تسا  كرحت  لماع  ییاتـسیا ، هن  تسا  ییایوپ  لـماع  شیاـین  .تساـهتیمورحم  اـه و  ینکـشراک 
یم ببـس  شیاین  .دشاب  یم  نآ  هدـننک  تیوقت  هکلب  تسین ، تیلاعف  راک و  نیزگیاج  تسا ، نآ  هناوتـشپ  هکلب  تسین ، یعیبط  لماوع 

هک يدارفا  یمامت  ور  نیا  زا  دشاب  هتـشادن  یـساره  اهتـسب  نب  عناوم و  زا  دـسرب و  هجیتن  هب  ات  دـنک  راک  رتشیب  یمرگلد  اب  ناسنا  دوش 
دنشاب یم  زاین  زار و  اعد و  لها  دنتسه  لطاب  هیلع  قح  مزر  ههبج و  لها 

.(1)« ...َنوُدِجاَّسلا َنوُعِکاَّرلا  َنوُِحئاَّسلا  َنوُدِماَحلا  َنوُِدباَعلا  َنُوِبئاَّتلَا  : » تسا هدومرف  نانآ  دروم  رد  میرک  نآرق  هک 

يرای دنوادخ  زا  (2) و  تشاد یمرب  اعد  هب  تسد  داهج  یهدنامزاس و  اب  هارمه  دربن  ياه  ههبج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
هب نانآ  هجوت  مدـع  هنحـص  کـی  رد  دـیامن ، یم  میـسرت  لیئارـسا  ینب  ناـیم  رد  ار  هنحـص  ود  مه  میرک  نآرق  .تساوخ  یم  ددـم  و 

رگید هنحـص  رد  (3) و  دننامب نادرگرـس  اهنابایب  رد  لاس  لهچ  ات  نآ  زا  دـعب  هّللا و  میلک  نامز  رد  هک  دـش  ببـس  يونعم  ياهـشزرا 
(4) .دنهد تسکش  ار  نمشد  ههبج  هدمآ و  قئاف  تولاج  رب  هک  دش  بجوم  ناشیا  ربص  اعد و  اب  هارمه  اهنآ  داهج  شالت و 

، ار دوخ  یمود  دـهاوخ و  یم  ار  ادـخ  یلوا  يورخا .) هچ  يویند و  هچ   ) زاین ای  تسا و  قشع  ای  تسا : زیچ  ود  شیاـین  اـعد و  هزیگنا 
اعد یکی  رد  تسا : هنوگ  ود  هب  مه  اـعد  ارهق  یناـن ، قـیفر  یمود  تسا و  یناـج  راـی  یلوا  ار ، شیوـخ  یمود  دـنیب و  یم  ار  وا  یلوا 

قـشع یلجت  یلوا  شیاین  دـنمزاین ، کی  ناـبز  زا  یمود  دزیخ و  یم  رب  قشاـع  کـی  لد  زا  یلوا  هلیـسو ، يرگید  رد  تسا و  فدـه 
.(5)« ِهتَلِکاَش یلَع  ُلَمعَی  ٌّلُک  ُلق  : » يدام و ياهشهاوخ  اه و  هتساوخ  روهظ  زورب و  یمود  شیاین  تسا و  يونعم  ینورد و 

زا یلک  روط  هب  یمالـسا  گـنهرف  هکلب  ار ؛ يونعم  زاـین  اـی  دریگب و  رظن  رد  ار  يداـم  رقف  اـی  هک  تسین  يدـعب  کـی  مالـسا  رد  اـعد 
يدام ياه  هتـساوخ  مه  دـنک و  یم  حرطم  ار  يونعم  ياهزاین  مه  یترخآ ، مه  تسا  ییایند  مه  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  تیعماـج 

هب هجوت  مه  ار ،
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.ار یسایس  داعبا  مه  درگن و  یم  ار  یگنهرف  ياه  هبنج  مه  یعامتجاو ، يریغ  ياهترورض  هب  تیانع  مه  دراد و  یصخش  ياهزاین 

نآ هتـساوخ  مهو  دـیامن  یم  زاورپ  ناـفرع  جوا  رد  هک  دـنک  یم  ءاـضرا  ار  هتـسراو  فراـع  نآ  هیحور  مـه  یمالـسا  شیاـین  اـعد و 
مه دشخب و  یم  شمارآ  رتسب  رد  هداتفا  رامیب  نآ  هب  مه  دراد ، ار  ناراب  تساوخرد  هتخود و  نامسآ  هب  مشچ  هک  ار  هراچیب  زرواشک 

يریگ و هراـنک  هن  تسا  شـشوک  شـالت و  نید  تیناـبهر ، تلزع و  هن  تسا  یگدـنز  نید  مالـسا  .هناوتـشپ  هدـنمزر  زابرـس  نآ  هـب 
.(1)« راّنلا َباَذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْالا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اینُّدلا  ِیف  اِنتا  انَّبَر  : » دومرف هک  ترخآ  مه  تسا و  ایند  مه  نید  يراکیب ،

نیرت یلاع  .یـسانش  ناسنا  یـسانش و  ناهج  یـسانشادخ ، تسا ، تفرعم  یناهج  هکلب  تسین ، فرـص  شیاـین  کـی  یمالـسا  ياـعد 
دوخ و ادخ و  لباقم  رد  شیوخ  تیلوئسم  هب  ار  ناسنا  اعد  دراد ، دوجو  اعد  رد  یـسایس  یّتح  یعامتجا و  یقالخا ، يداقتعا ، میلاعت 

.دیامن یم  شیوخ  ياهتیلوئسم  هجوتم  ار  وا  دزاس و  یم  ار  یمدآ  دهد ، یم  هیکزت  قالخا و  سرد  دزاس ، یم  انشآ  هعماج 

ره رد  .دـنرادروخرب  یـصاخ  یگژیو  زا  سدـقم  ياهناکم  اهنامز و  هچ  رگ  تسین ، یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  دودـحم  شیاین  اعد و 
رتسب رد  ارحـص ، رد  دجـسم ، رد  . (2)« هّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  اـمَنیَاَف   » هک تفگ  نخـس  ادـخ  اـب  ناوـت  یم  وـس  ره  هب  اـجک و  ره  تقو و 

اب یبرع ، اـب  لاـح ، ره  ناـبز و  ره  اـب  فاـفز ، بش  رـسمه و  راـنک  رد  یتـح  تولخ و  رد  عمج و  ناـیم  رد  مزر ، نادـیم  رد  باوـخ ،
ِتَّجَع َکَیلِاَف   » البرک تافرع و  نابایب  هتخابکاپ  نآ  ریبعت  هب  و  یلال »  » اب یتح  و  ییاپورا ، ياـهنابز  اـب  يدـنه ، اـب  یکرت ، اـب  یـسراف ،

.(3)« ِتاغُّللا ِفُونُِصب  ُتاوْصَْألا 

موادت اعد  رد  دوش ، یم  سفن  هیفـصت  حور و  هیکزت  ببـس  نامه  هک  دـبلط  یم  هآ  کشا و  دراد ، مزال  لاح  دـهاوخ ، یم  هجوت  اعد 
دوـجوم تمعن  ود  یـسفن  ره  رد  هک  شیدـنیب  ادـخ  هب  یـشک  یم  سفن  هچنآ  زا  شیب   (4) یخرب لوـق  هب  رارمتـسا و  تسا ، يرورض 

.دراد مزال  ساپس  ود  ور  نیا  زا  تسا و 
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يا هتـسراو  هتـسجرب و  ناداتـسا  لاح  نیع  رد  یلو  درک ، اوجن  ادـخ  اب  لد  نورد  زا  تفگ و  نخـس  يردام  نابز  اـب  ناوت  یم  هچرگ 
زا سپ  هک  ینید  موصعم  ناربهر  ياهاعد  .دنا  هداد  شزومآ  ار  ادخ  اب  نتفگ  نخس  بادآ  شور و  هار و  دنا و  هداد  ار  شیاین  سرد 

نیا رد  فرط  کـی  زا  هک  تسا  يا  هتـسراو  یلاـعتم و  حاورا  زا  هتـساخرب  درادرب ، رد  ار  یناـفرع  میهاـفم  نـیرت  یلاـع  یهلا  باـتک 
یهلا تفرعم  زا  یهاگآ  هدومن و  زاورپ  یتوکلم  جوا  رد  ییوس  زا  دـننک و  یم  سمل  ار  یناـسنا  زاـین  هتفرگ و  رارق  يرـشب  نادـکاخ 
دشاب یم  ظوفحم  نوصم و  مه  یهابتـشا  شزغل و  هنوگره  زا  دراد  رارق  يا  هژیو  ینافرع  هّلق  رد  هک  یلاح  نیع  رد  ور  نیا  زا  دنراد ،

.(1)« ٌدْشُر ْمُکُْرمَا  ٌرُون َو  ْمُکُمالَک  : » هک

نیرت یلاع  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  عّیـشت  رابرهگ  گنهرف  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  يالاو  فراعم  زا  یـشخب  اـهتاجانم  اـهاعد و 
هئارا تیرشب  هب  ار  نآ  ياه  هولج  نیرتابیز  ینافرع و  میهافم 

يروط هب  تسا ، هتخاس  دوخ  بوذجم  هتفیش و  ار  ناناملسم  ریغ  یتح  هک  تساج  نآ  ات  اهـشیاین  نیا  يونعم  دنلب و  میهافم  .دنا  هداد 
سیردت ار  هیداجس  هفیحص  یتدم  تفگ : یم  تشاد ، ّطلـست  یبرع  نابز  هب  هک  سنامروب »  » روسفرپ مان  هب  يا  هتـسجرب  شیـشک  هک 

ياعد ماـمت  مارتحا  اـب  نیتآ ،»  » روسفرپ ماـن  هب  يرگید ، هبتر  یلاـع  شیـشک  .تسا و  هدرک  همجرت  يوسنارف  ناـبز  هب  ار  نآ  هدرک و 
.دومن یم  حرطم  ینافرع  يالاو  نتم  ناونع  هب  تسا ، هدرک  تیاورمالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هک  ار ، یلامث  هزمحوبا 

صاخ هبذج  تسا ، هدـش  تیاور  وا  موصعم  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  هینابعـش  تاجانم  اعد ، شیاین و  ناتـسوب  رد 
، تسا هدیسر  نایاپ  هب  مه  نامه  اب  هدیدرگ و  عورش  تاولـص  رکذ  اب  هدش و  زاغآ  مهّللا »  » يابیز هلمج  اب  تاجانم  نیا  دراد ، ار  دوخ 

میسقت هیاپ  نامه  رب  ار  تاجانم  ام  هک  هدیدرگ  رارکت  یهلا »  » تروص هب  راگدرورپ  سدقم  مان  هبترم  هس  لهچ و  تاجانم ، لالخ  رد 
.میا هتخادرپ  نآ  حرش  هب  هدروآرد و  شخب  تروص  هب  هدومن و 

نکلا و ینابز  هاتوک و  يرکف  اب  هدـنب  نیا  تساویـش ، یتارابع  اـیوگ و  یناـیب  ياراد  دـنلب و  یحور  زا  هتـساخرب  هک  ار  تاـجانم  نیا 
نیا زا  هک  هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  هتسکش  یملق 

ص:17
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َدِفََنل یِّبَر  ِتاَِملَِکل  اًدادِم  ُرحَْبلا  َناَک  َول  ُلق   » یلو دشاب ، هداد  هئارا  ار  نآ  يونعم  تاولج  زا  يا  هشوگ  هدرب و  يا  هرهب  ضیفرپ  نمرخ 
.(1)« یِّبَر ُتاِملَک  َدَْفنَت  ْنَا  َْلبَق  ُرحَْبلا 

هجح یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  مرتحم  لماع  ریدـم  زا  هژیو  هب  دـنا  هدومن  يراکمه  راتـشون  نیا  دروم  رد  هک  ینازیزع  زا  همتاخ  رد 
هدومن رکـشت  یهّللادی  نیـسحلادبع  ياقآ  بانج  مرتحم  ردارب  يراتـساریو  یناسارخ و  یهلا  ياقآ  جاح  بانج  نیملـسملاو  مالـسالا 

.مراتساوخ تیدحا  سدقم  هاگرد  زا  ار  ناشیا  تاقیفوت  دیزم 

ییادخ دبع  يداه  دّمحم 

سدقم دهشم 

ش 1384ه .  ق -  هرخآلا 1426ه .  يدامج   20
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هینابعش تاجانم 

ْدَقَف َُکْتیَجان  اِذا  َّیَلَع  ِْلبقَا  َُکتیَدان َو  اِذا  یئآدـِن  ْعَمْـسا  َُکتْوَعَد َو  اِذا   (1) یئآعُد ْعَمْـسا  ٍدَّمَُحم َو  ِلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا   - 1
َو یتَجاح ، ُُربْخَتَو  یـسْفَن ، ِیف  ام  ُمَْلعَت  َو  یباَوث ، َْکیََدل  اِمل  ایِجار  َْکَیِلا ، اعِّرَـضَتُم  ََکل ، انیکَتـسُم  َْکیَدَـی  َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیِلا َو  ُْتبَرَه 
َو یتَِبقاِعل ، ُهوُجْرَا  َو  یتَِبلَط ، ْنِم  ِِهب  ُهَّوَفَتَاَو  یقِْطنَم  ْنِم  ِِهب  َئِْدبُأ  ْنَا  ُدیُرا  آم  َو  َياَْوثَم ، یبَلَْقنُم َو  ُْرمَأ  َْکیَلَع  یفْخَی  َو ال  يریمَض ، ُفِْرعَت 

یصْقَن یتَدایِز َو  َكِْریَغ  ِدَِیب  َكِدَِیب ال  یتَِینالَع َو  یتَریِرَس َو  ْنِم  يرْمُع  ِرِخا  یِلا  یّنِم  ُنوُکَی  امِیف  يدِّیَـس  ای  َّیَلَع  َكُریداقَم  ْتَرَج  ْدَق 
.يّرَض یعفَنَو َو 

.ینُرُْصنَی يذَّلااَذ  ْنَمَف  ینَْتلَذَخ  ْنِا  یُنقُزْرَی َو  يذَّلااَذ  ْنَمَف  ینَتمَرَح  ْنِا  یهِلا   - 2

.َکِطَخَس ِلُولُح  َِکبَضَغ َو  ْنِم  َِکب  ُذوُعَا  یهِلا   - 3

.َِکتَعَس ِلْضَِفب  َّیَلَع  َدوُجَت  ْنَا  ٌلْهَا  َْتنَاَف  َِکتَمْحَِرل  ٍلِهْأَتسُم  َْریَغ  ُْتنُک  ْنِا  یهِلا   - 4

.كِْوفَِعب ینَتْدَّمَغَت  ُُهلْهَا َو  َْتنَا  ام   (2) َْتلُقَف َْکیَلَع  یلُّکَوَت  ُنْسُح  اهَّلَظَا  ْدَق  َْکیَدَی َو  َْنَیب  ٌهَِفقاو  یسْفَِنب  ّینَاَک  یهِلا   - 5

َْکَیِلا ِْبنَّذـلِاب  َراْرقِْالا  ُْتلَعَج  ْدَـقَف  یلَمَع  َْکنِم  یِننْدـُی  َْمل  یلَجَا َو  انَد  ْدَـق  َناـک  ْنِا  َِکلذـِب َو  َکـْنِم  یلْوَا  ْنَمَف  َتْوَفَع  ْنِا  یهِلا   - 6
.یتَلیسَو

.اَهل ْرِفْغَت  َْمل  ْنِا  ُْلیَْولا  اَهَلَف  اَهل  ِرَظَّنلا  ِیف  یسْفَن  یلَع  ُتْرُج  ْدَق  یهِلا   - 7

.یتامَم یف  یّنَع  َكَِّرب  ْعَطْقَت  الَف  یتویَح  َماّیَا  َّیَلَع  َكُِّرب  ْلَزَی  َْمل  یهِلا   - 8

.یتویَح یف  َلیمَْجلا  َِّالا  ینِّلَُوت  َْمل  َْتنَا  (3) َو  یتامَم َدَْعب  یل  َكِرَظَن  ِنْسُح  ْنِم  ُسَیا  َْفیَک  یهِلا   - 9

ص:19

رد کتوعد » اذا  یئاعد  عمـساو   » هلمج ص97  ج94 ، راونألا ، راحب  هخـسن  رد  تسا ، هدـش  ذاختا  نانجلا  حـیتافم  نتم  زا  اعد  نیا  - 1
«. َُکْتیَدان اذا  یئادن  عمساو   » هلمج زا  سپ  مه  نآ  تسا  زتنارپ 

«. تلعفف  » هخسن نامه  رد  - 2
.تسین راونألا  راحب  هخسن  رد  یتامم » دعب  ات  ...یهلا   » هلمج - 3
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اب ار  وت  هک  ینامز  ونـشب  ارم  دایرف  منک و  یم  اعد  هک  یماگنه  ونـشب  ارم  ياـعد  وا و  نادـناخ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ادوبعم ،  - 1
یعقوم روآ  يور  نم  هب  مناوخ و  یم  دنلب  يادص 

یلاح رد  ما  هداتسیا  تهاگشیپ  رد  ما و  هتخیرگ  وت  يوس  هب  نم  هک  اریز  میوگ ، یم  زار  وت  اب  هک 

دزن رد  هک  هچنآ  زا  یشاداپ  هب  راودیما  مراد و  تجاح  زاین و  راهظا  هدوب و  عشاخ  عضاخ و  هک 

چیه يراد و  عـالطا  نم  تین  نوردـنا و  زا  یهاـگآ و  نم  زاـین  زا  تسا و  نم  لد  رد  هچنآ  یناد  یم  .متـسه و  مدوخ  يارب  تسا  وت 
راهظا نابز  اب  مهاوخب  هک  ار  یبلطم  چیه  تسین و  یفخم  وت  زا  لاح ، اب  طابترا  رد  هچ  هدنیآ و  هب  طوبرم  هچ  نم ، ياهراک  زا  يراک 

هدنیآ و هب  تبسن  يدیما  چیه  تسین و  ناهنپ  وت  زا  مرادب  هضرع  ناهد  اب  مهاوخب  هک  ار  یعوضوم  چیه  تسین و  هدیـشوپ  وت  زا  منک 
یناهنپ و روما  هب  طوبرم  هچ  تسا  هتشگ  يراج  مرمع  رخآ  ات  نم  دروم  رد  وت  تاریدقت  قیقحت  هب  .دشاب و  یمن  یفخم  وت  زا  متبقاع 

.منایز دوس و  نم و  یتساک  یتدایز و  وت  ریغ  هن  تسا و  وت  تسد  هب  اهنت  مراکشآ و  تاعوضوم  اب  طابترا  رد  هچ 

؟ دهد يرای  ارم  یسک  هچ  ینک  اهر  ارم  وت  رگا  دهد و  يزور  نم  هب  یسک  هچ  ینک ، مورحم  ارم  وت  رگا  مدوبعم ،  - 2

.دریگ ارف  ارم  وت  دیدش  یتیاضران  هک  نیا  زا  وت و  بضغ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  مدوبعم ،  - 3

.ییامرف ششخب  نم  هب  دوخ  هدرتسگ  لضف  زا  هک  یتسه  راوازس  وت  یلو  متسین ، وت  تمحر  هتسیاش  نم  رگا  مدوبعم ،  - 4

تدوخ هچنآ  هداتفا ، مرـس  رب  وت  هب  دامتعا  نسح  هیاس  هک  یلاـح  رد  ما  هداتـسیا  وت  هاگـشیپ  رد  مدوجو  ماـمت  اـب  اـیوگ  مدوبعم ،  - 5
.تسا هتفرگ  ارف  ارم  ياپارس  وت  ششخب  وفع و  يا و  هدومرف  نم  هب  یتسه  نآ  هتسیاش 

یلو تسا ، هدش  کیدزن  نم  لجا  رگا  و  دشاب ؟ یم  شـشخب  وفع و  هب  تبـسن  وت  زا  رتراوازـس  یـسک  هچ  یـشخبب  رگا  مدوبعم ،  - 6
.ما هداد  رارق  تهاگشیپ  رد  دوخ  شزرمآ  هلیسو  ار  هانگ  هب  رارقا  تسا ، هدرکن  کیدزن  وت  هب  ارم  نم  لمع 

.یشخبن ار  وا  وت  رگا  نم  رب  ياو  سپ  مدرک ، متس  نادب  هجوت  دوخ و  سفن  هب  تبسن  مدوبعم ،  - 7

همادا دوخ  یکین  فطل و  هب  مه  گرم  زا  سپ  یتشاد ، ینازرا  نم  رب  ار  دوخ  مرک  ناسحا و  ما  یگدنز  مایا  رد  هتـسویپ  مدوبعم ،  - 8
.امرفم عطق  ار  نآ  هداد و 

هب رگم  ارم  روما  يا  هدـشن  راد  هدـهع  وت  هک  یلاح  رد  متافو  زا  سپ  وت  بوخ  تیانع  هجوت و  زا  مشاب  سویأـم  هنوگچ  مدوبعم ،  - 9
.متایح ماگنه  رد  وکین  بوخ و  وحن 
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.ُُهلْهَج ُهَرَمَغ  ْدَق  ٍِبنْذُم  یلَع  َِکلْضَِفب  َّیَلَع  ْدُع  ُُهلْهَا َو  َْتنَا  ام  يْرمَا  ْنِم  َّلَوَت  یهِلا   - 10

َنیِحلاّصلا َكِدابِع  ْنِم  ٍدَحَِأل  اهرِهُْظت  َْمل  ِْذا  يرْخُْألا ، ِیف  َْکنِم  َّیَلَع  اهِْرتَس  یِلا  ُجَوْحَا  اَنَا  اینُّْدلا َو  ِیف  ابُونُذ  َّیَلَع  َتْرَتَس  ْدَق  یهِلا   - 11
.ِداهْشَْألا ِسوُؤُر  یلَع  ِهَمایِْقلا  َموَی  ینْحَضْفَتالَف 

.یلَمَع ْنِم  ُلَْضفَا  َكُْوفَع  یلَمَا َو  َطََسب  َكُدوُج  یهِلا   - 12

.َكِدابِع َْنَیب  ِهیف  یضْقَت  َمْوَی  َِکئآِقِلب  ینَّرُسَف  یهِلا   - 13

.َنُوئیسُملا ِهَیِلا  َرَذَتْعا  ِنَم  َمَرْکَا  آی  يرذُع  ْلَْبقاَف  ِهِرْذُع ، ِلُوبَق  ْنَع  ِنْغَتْسَی  َْمل  ْنَم  ُراِذتْعا  َْکَیِلا  يراِذتْعا  یِهِلا   - 14

.یلَمَا یئآجَر َو  َْکنِم  ْعَطْقَت  یعَمَط َو ال  ْبِّیَُخت  یتَجاح َو ال  َّدُرَت  یهِلا َال   - 15

.یِنفاُعت َْمل  یتَحیضَف  َتْدَرَا  َْول  ینِدْهَت َو  َْمل  یناوَه  َتْدَرَا  َْول  یهِلا   - 16

.َْکنِم اِهبَلَط  یف  يرْمُع  ُْتیَنفَا  دَق  ٍهَجاح  یف  ینُّدُرَت  َکُّنُظَا  ام  یهِلا   - 17

.یضرَت ُّبُِحت َو  امَک  ُدیبَی  ُدیزَی َو ال  ادَمْرَس  اِمئاد  اَدبَا  اَدبَا  ُدمَْحلا  َکَلَف  یهِلا   - 18

یِّنَا آهَلْهَا  ُتْمَلْعَا  َراّنلا  ِینَْتلَخْدَا  ْنِا  َِکتَرِفغَِمب َو  َُکتْذَخَا  یبُونُذـِب  ینَتْذَـخَا  ْنِا  َكِوفَِعب َو  َُکتذَـخَا  یمرُِجب  ینَتْذَـخَا  ْنِا  یهِلا   - 19
.َکُّبُِحا

.یلَمَا َِکئاجَر  ِْبنَج  یف  َُربَک  ْدَقَف  یلَمَع  َِکتَعاط  ِْبنَج  یف  َرُغَص  َناک  ْنِا  یهِلا   - 20
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ارف ار  وا  شتلاهج  هک  يراکهانگ  هب  دوخ  لضف  يور  زا  وش و  نم  راک  راد  هدـهع  یتسه  هتـسیاش  تدوخ  هک  نانچنآ  مدوبعم ،  - 10
.امرف تیانع  تسا ، هتفرگ 

نم هب  ناهج  نیا  رد  مرتدـنمزاین ، ترخآ  رد  اهنآ  ندوب  هدیـشوپ  هب  نم  یتشاد و  هدیـشوپ  ار  نم  زا  یناهانگ  اـیند  رد  مدوبعم ،  - 11
.امرفم اوسر  ناگمه  لباقم  رد  ارم  مه  تمایق  زور  یتخاسن ، المرب  دوخ  حلاص  ناگدنب  زا  کی  چیه  يارب  ار  اهنآ  يدومرف و  ناسحا 

.دشاب یم  نم  رادرک  لمع و  زا  رترب  وت  وفع  هداد و  شرتسگ  ارم  يوزرآ  وت  دوج  مدوبعم ،  - 12

.ییامرف یم  تواضق  تناگدنب  نایم  هک  يزور  نآ  رد  امن  نامداش  تدوخ  ياقل  هب  ارم  نیاربانب  مدوبعم ،  - 13

نیرتراوگرزب يا  دـشاب ، یمن  شرذـع  شریذـپ  زا  زاین  یب  هک  تسا  یـسک  نتـساوخرذع  نم  یهاوخ  رذـع  شزوپ و  مدوبعم ،  - 14
.دنبلط یم  شزوپ  وا  زا  ناراکهانگ  هک  يدرف 

.امرفم عطق  تدوخ  زا  ارم  يوزرآ  دیما و  امنم و  لّدبم  يدیمون  هب  ارم  عمط  نکم و  در  ارم  تجاح  مدوبعم ،  - 15

.يداد یمن  متیفاع  یتساوخ ، یم  ارم  ییاوسر  رگا  يدرک و  یمن  متیاده  یتساوخ ، یم  ارم  یتسپ  رگا  مدوبعم ،  - 16

.ما هدرک  يرپس  ار  دوخ  رمع  وت  زا  نآ  ياضاقت  هار  رد  هک  یتجاح  ندروآرب  رد  ینک  در  ارم  منک  یمن  نامگ  مدوبعم ،  - 17

نیب زا  ددرگ و  دایز  هظحل  هب  هظحل  هک  یساپس  هتسویپ ، هشیمه و  تیاهن ، یب  یساپس  تسوت ، يارب  اهنت  ساپـس  سپ ، مدوبعم ،  - 18
.یتسه یضار  يراد و  تسود  وت  هک  نانچ  نآ  دورن ،

شتآ هب  ارم  رگا  مزیوآرد و  تشزرمآ  هب  يریگرد  مناـهانگ  هب  رگا  مریگ و  توفع  هب  ار  وت  یتفرگ  ممرج  هب  ارم  رگا  مدوبعم ،  - 19
.مراد تسود  ار  وت  هک  نآ  لها  هب  منک  مالعا  يرب 

گرزب و وت  هب  دـیما  بنج  رد  میوزرآ  یلو  تسا ، كدـنا  کچوک و  وت  زا  تعاطا  راـنک  رد  نم  رادرک  لـمع و  رگا  مدوبعم ،  - 20
.دشاب یم  دایز 
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.اًموُحْرَم ِهاجَّنلِاب  ینَِبْلقَت  ْنَا  َكِدوُِجب  یّنَظ  ُنْسُح  َناک  دَق  َو  اموُرْحَم ، ِهَْبیَخلِاب  َكِْدنِع  ْنِم  ُِبلَْقنَا  َفیَک  یِهِلا   - 21

.َْکنِم ِدُعابَّتلا  ِهَرْکَس  یف  ِیبابَش  ُتیَْلبَأَو  َْکنَع  ِوْهَّسلا  ِهَّرِش  ِیف  يِرْمُع  ُْتیَْنفَا  دَق  یِهِلا َو   - 22

.َکِطَخَس ِلیبَس  یِلا  ِینوُکُر  َِکب َو  يراِرتْغا  َماّیَا  ْظِْقیَتْسَا  ْمَلَف  یِهِلا   - 23

.َْکَیِلا َکِمَرَِکب  ٌلِّسَوَتُم  َْکیَدَی  َْنَیب  ٌِمئاق  َكِْدبَع  ُْنبا  َكُْدبَع َو  اَنَا  یِهِلا َو   - 24

.َکِمَرَِکل ٌْتعَن  ُْوفَعلا  ِِذا  َْکنِم  َْوفَعلا  ُُبلْطَاَو  َكِرَظَن  ْنِم  یئایِحتسا  ِهَِّلق  ْنِم  ِِهب  َکُهِجاُوا  ُتنُک  اّمِم  َْکَیِلا  ُلَّصَنَتَا  ٌْدبَع  اَنَا  یِهِلا   - 25

َُکتْرَکَـشَف ُْتنُک  َنوُـکَا  ْنَا  َتْدَرَا  اـمَکَو  َکـِتَّبَحَِمل  ینَتظَْقیَأ  ٍْتقَو  ِیف  ّـِالا  َِکتَیِـصْعَم  ْنَع  ِِهب  َلـِقَْتنَاَف  ٌلْوَـح  یل  ْنُکَی  ْمـَل  یِهِلا   - 26
.َْکنَع ِهَْلفَْغلا  ِخاسوَا  ْنِم  ِیْبلَق  ِریِهْطَِتل  َکِمَرَک و  ِیف  یلاخْدِِاب 

ْنَّمَع ُلَخبَی  اداوَج ال  ای  ِهب َو  ِّرَتغُملا  ِنَع  ُدُعبَیال  ابیرَق  ای  َکَعاطَاَف ، َِکتَنوُعَِمب  ُهَْتلَمْعَتْـسا  ََکباجَاَف َو  ُهَْتیَدان  ْنَم  َرَظَن  ََّیِلا  ْرُْظنا  یِهِلا   - 27
.َُهباَوث اجَر 

.ُهُّقَح َْکنِم  ُُهبِّرَُقی  ارَظَن  ُُهقْدِص َو  َْکَیِلا  ُعَفُْری  اناِسل  ُُهقْوَش َو  َْکنِم  ِهینُدی  اْبلَق  یل  ْبَه  یِهِلا   - 28
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رد ارم  دوخ  مرک  دوج و  يور  زا  هک  مراد  دـیما  هک  یلاـح  رد  مدرگرب  يدـیمون  ناـمرح و  اـب  تهاگـشیپ  زا  هنوگچ  مدوـبعم ،  - 21
.ینادرگزاب ما ، هتفرگ  رارق  تتمحر  دروم  هتفای و  تاجن  هک  یلاح 

يرود یتسم  رد  ار  شیوخ  یناوج  مدرک  هنهک  وت و  زا  تلفغ  یشومارف و  تدش  رد  ار  دوخ  رمع  مدرک  دوبان  اتقیقح  مدوبعم ،  - 22
.وت زا 

.مدشن رادیب  مدماین و  دوخ  هب  دوب ، وت  مشخ  دروم  هک  يریسم  ندومیپ  وت و  زا  متلفغ  ماّیا  نیا  رد  مدوبعم ،  - 23

.تسا هدش  لسوتم  وت  هب  تمرک  هطساو  هب  هداتسیا و  تهاگشیپ  رد  وت  هدنب  ود  دنزرف  وت و  هدنب  نم  کنیا  اّما  مدوبعم ،  - 24

تساوخرد مدش و  یم  بکترم  تهاگـشیپ  رد  یمرـش  یب  اب  هک  یلامعا  زا  مبلط  یم  شزوپ  وت  زا  متـسه  يا  هدنب  نم  مدوبعم ،  - 25
.تسا وت  يراوگرزب  مرک و  هیامن  فصو و  ششخب  وفع و  اریز  مراد ، وت  زا  تشذگ  وفع و 

باوخ زا  دوـخ  تبحم  يارب  هک  یماـگنه  رگم  منادرگ  رود  وـت  تیـصعم  زا  ار  دوـخ  هک  تسا  هدوـبن  نآ  ياراـی  ارم  مدوـبعم ،  - 26
مه يدومن و  شیوخ  مرک  هنحـص  دراو  ارم  هک  نآ  يارب  مه  ساپـس  ار  وت  سپ  مدش ، یتساوخ  هک  نانچ  نآ  يدرک و  مرادیب  تلفغ 

.يدومرف كاپ  تدوخ  زا  تلفغ  ياه  یگدولآ  زا  ار  ملد  هک  نآ  ببس  هب 

يا و هتشامگ  راک  هب  تدوخ  کمک  اب  هتفریذپ و  مه  وا  يا و  هدناوخ  ار  وا  هک  یـسک  هب  رظن  دننام  هب  نم  هب  نک  رظن  مدوبعم ،  - 27
یمن لخب  هک  يا  هدنـشخب  يا  و  هدومن ) تئرج  وا  رب   ) هدـش وا  هتفیرف  هک  يدرف  زا  تسین  رود  هک  یـسک  يا  هدومن ، تعاـطا  مه  وا 

.تسا راودیما  ار  شباوث  هک  يدرف  هب  تبسن  دزرو 

و دـهد ، اقترا  وت  يوس  هب  ار  وا  شتقادـص  هک  ینابز  دـنک و  کـیدزن  وت  هب  ار  وا  شقاـیتشا  هک  اـمرف  اـطع  یلد  نم  هب  مدوبعم ،  - 28
.دنک کیدزن  وت  هب  ار  يو  نآ  تقیقح  هک  یهاگن  يرظن و 
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.(1) ٍكُولْمَم ُْریَغ  ِْهیَلَع  َْتلَْبقَا  ْنَم  َو  ٍلوُذْخَم ، ُْریَغ  َِکب  َذال  ْنَم  ٍلوُهْجَم َو  ُْریَغ  َِکب  َفَّرَعَت  ْنَم  َّنِا  یِهِلا   - 29

.ٌریجَتْسَُمل َِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  َّنِا  ٌرِینَتْسَُمل و  َِکب  َجَهَْتنا  ِنَم  َّنِا  یِهِلا   - 30

.َِکتَْفأَر ْنَع  یْنبُجْحَت  َِکتَمْحَر َو ال  ْنِم  یِّنَظ   (2) ْبِّیَُخت الَف  یِهِلا  ای  َِکب  ُتُْذل  ْدَق  َو   - 31

.َِکتَّبَحَم ْنِم  َهَدایِّزلا  اَجَر  ْنَم  َماقُم  َِکتَیالِو  ِلْهَا  ِیف  ِینِْمقَا  یِهِلا   - 32

.َکِسُْدق ِّلَحَم  َِکئامْسَا َو  ِحاَجن  ِحْوَر  یف  ِیتَّمِه  َكِرْکِذ َو  یِلا  َكِرْکِِذب  اَهلَو  ینْمِْهلَأ  یِهِلا َو   - 33

اَهل ُِکْلمَا  اْعفَد َو ال  یـسْفَِنل  ُرِدـْقَأ  ّینِاَف ال  َِکتاضرَم  ْنِم  ِحـِلاّصلا  يَْوثَْملا  َِکتَعاط َو  ِلْهَا  ِّلَحَِمب  ِینَتْقَْحلَا  ِّالا  َْکیَلَع  َِکب  یِهِلا   - 34
.اعْفَن

.َكِْوفَع ْنَع  ُهُوْهَس  ُهَبَجَحَو  َکَهْجَو  ُْهنَع  َْتفَرَص  ْنَّمِم  یْنلَعْجَتالَف  ُبِینُْملا  َکُکُولمَم  ُِبنْذُْملا َو  ُفیِعَّضلا  َكُْدبَع  اَنَا  یِهِلا   - 35

یِلا َلِصَتَف  ِروُّنلا  َبُجُح  ِبُولُْقلا  ُراْصبَا  َقِرْخَت  یّتَح  َْکَیِلا  اهِرَظَن  ِءایِِـضب  اِنبُوُلق  َراْصبَا  ِْرنَا  َْکَیِلا َو  ِعاطِْقنِْالا  َلاـمَک  ِیل  ْبَه  یِهِلا   - 36
.َکِسُْدق ِّزِِعب  ًهَقَّلَعُم  انُحاوْرَأ  َریصَت  ِهَمَظَْعلا َو  ِنِدعَم 

.ارْهَج ََکل  َلِمَعَو  اّرِس  ُهَْتیَجانَف   (3) َِکلالَِجل َقِعَصَف  ُهَتْظَحال  ََکباجَاَف َو  ُهَْتیَدان  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  یِهِلا َو   - 37
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.دوب دهاوخن  روای  یب  راوخ و  ددرگ  هدنهانپ  وت  هب  هک  یسک  دوب و  دهاوخن  لوهجم  دوش  یفرعم  وت  طسوت  هک  یـسک  مدوبعم ،  - 29
دوب دهاوخن  هدرب  يروآ  ور  وا  هب  وت  هک  یسک  و 

(. دوب دهاوخن  لولم  )

.تسا ناما  رد  هانپ و  رد  وا  انامه  دنز  گنچ  وت  هب  هک  یسک  تسا و  رّونم  نشور و  وا  انامه  دیوپ  هار  وت  هب  هک  یسک  مدوبعم ،  - 30

تفأر زا  بوجحم  ارم  نکم و  يدـیمون  هب  لّدـبم  تدوخ  تمحر  زا  ار  منامگ  سپ  مدوبعم ، يا  مدروآ  وت  هب  هانپ  نم  اـنامه  و   - 31
.امرفم تدوخ 

.دراد ار  وت  تبحم  زا  يرتدایز  دیما  هک  هد  رارق  یسک  هاگیاج  شیوخ  ناتسود  نایم  رد  ارم  هاگیاج  مدوبعم ،  - 32

وترپ رد  يراگتسر  يداش  رد  ارم  مامتها  امن و  ماهلا  تدوخ  دای  هب  تبـسن  ارم  ییادیـش  هلو و  تدوخ  رکذ  هطـساو  هب  مدوبعم ،  - 33
.هِد رارق  تسدق  هاگیاج  دوخ و  ءامسا 

نم اریز  ییامرف ؛ قحلم  دوخ  يدونشخ  زا  يا  هتـسیاش  هاگیاج  تعاط و  لها  لحم  هب  ارم  هک  دنگوس  تدوخ  هب  ار  وت  مدوبعم ،  - 34
.متسین شیوخ  هب  تبسن  یتعفنم  بذج  کلام  ای  مرادن و  ار  دوخ  زا  ررض  عفد  ناوت 

ور نیا  زا  منک ، یم  عوجر  ّبترمو  هدومن  هبانا  وت  هب  هک  مشاب  یم  وت  كولمم  متـسه و  وت  راکهنگ  فیعـض  هدـنب  نم  مدوبعم ،  - 35
.تسا هدش  وت  ششخب  وفع و  عنام  ناشیا  تلفغ  وهس و  يا و  هدومن  رظن  فرص  اهنآ  زا  هک  هدم  رارق  يدارفا  زا  ارم 

هب ار  ام  ياهلد  ناگدید  امرف  رّونم  ار و  تدوخ  هب  نتسویپ  نارگید و  زا  لماک  ندیرب ) لد   ) عاطقنا نم  هب  امرف  تیانع  مدوبعم ،  - 36
ناگدید هک  اجنآ  ات  تدوخ ، هب  هاگن  ینشور 

.دندرگ وت  سدق  تّزع  هب  هتخیوآ  ام  حاورا  دنوش و  تمظع  عبنم  هب  لصتم  دنفاکشب و  ار  ینارون  ياهباجح  ام  ياهلد 

تسا و هتفگ  ار  وت  خساپ  مه  وا  يا و  هدناوخ  ار  وا  هک  هد  رارق  يدارفا  زا  ارم  مدوبعم ،  - 37

راکـشآ رد  مه  وا  يا و  هتفگ  زار  یناهنپ  رد  وا  اب  سپـس  تسا  هتـشگ  شوهدـم  وت  لالج  لباقم  رد  مه  وا  يا و  هدـنکفا  رظن  يو  هب 
.تسا هدرک  لمع  وت  يارب 
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.َکِمَرَک ِلیمَج  ْنِم  ِیئآجَر  َعَطَْقنا  ِسایَْالا َو َال  َطُوُنق  یِّنَظ  ِنْسُح  یلَع  ْطِّلَُسا  َْمل  یِهِلا   - 38

.َْکیَلَع ِیلُّکَوَت  ِنْسُِحب  یِّنَع  ْحَفْصاَف  َْکیََدل  یْنتَطَقْسَا  ْدَق  ایاطَخلا  َِتناک  ْنِا  یِهِلا   - 39

.َکِفْطَع ِمَرَک  یلإ  ُنیقَْیلا  ِینَهَّبَن  ْدَقَف  َکِفُطل  ِمِراکَم  ْنِم  ُبُونُّذلا  ِیْنتَّطَح  ْنِإ  یِهِلا   - 40

.َِکئالا ِمَرَِکب  ُهَفِْرعَْملا  ِیْنتَهَّبَن  ْدَقَف  َِکئاِقِلل  ِدادِعتْسِْالا  ِنَع  ُهَْلفَْغلا  ِیْنتَمانَأ  ْنِا  یِهِلا   - 41

.َِکباَوث ُلیزَج  ِهَّنَجلا  َیِلا  ِیناعَد  ْدَقَف  َِکباقِع  ُمیِظَع  ِراّنلا  یِلا  یناعَد  ْنِا  یِهِلا   - 42

َكَرْکِذ َو ُمیدـُی  ْنَّمِم  ِینَلَعْجَت  ْنَا  ٍدَّمَُحم َو  ِلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ُبَغْرَا َو  ُلِـهَْتبَا َو  َکـَْیِلا  ُلَئْـسَا َو  َکَـلَف  یِهِلا   - 43
.َكِْرمَِاب ُّفِخَتْسَیال  َكِرْکُش َو  ْنَع  ُلُفْغَیال  َكَدْهَع َو  ُضُْقنَیال 

ِمارْکِْالا َو ِلالَجلا َو  اذ  ای   (1) اِبقاُرم اِفئاخ  َْکنِم  افِرَْحنُم َو  َكاوِس  نَع  افِراع َو  ََکل  َنوُکَاَـف  ِجَْـهبَالا  َكِّزِع  ِرُوِنب  ِینْقِْحلَا  یِهِلا َو   - 44
َمَّلَسَو َنیِرِهاّطلا  ِِهلاَو  ِهلوُسَر  ٍدَّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَص 

.ارِیثَک امیلْسَت 
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.وت يابیز  مرک  فطل و  زا  نم  دیما  دوش  یمن  هدیرب  ار و  سأی  يدیمون  مدوخ  نظ  نسح  رب  منکن  طلسم  مدوبعم ،  - 38

.مراد وت  هب  هک  یبوخ  لکوت  هطساو  هب  نک  تشذگ  نم  زا  دنا  هتخادنا  وت  رظن  زا  ارم  ناهانگ ، رگا  مدوبعم ،  - 39

هدومن نادب  هاگآ  ارم  وت  هنامیرک  تیانع  هب  نیقی  یلو  دنا ، هتخاس  هاتوک  وت  هنامیرک  فاطلا  زا  ارم  تسد  ناهانگ ، رگا  مدوبعم   - 40
.تسا

ارم وت  هنامیرک  فاـطلا  هب  تخانـش  تفرعم و  هتـشادزاب ، وت  ياـقل  یگداـمآ  زا  هدرب و  ورف  باوخ  رد  ارم  تلفغ ، رگا  مدوبعم ،  - 41
.تسا هتخاس  رادیب 

.دنک یم  توعد  تشهب  يوس  هب  ارم  وت  میظع  شاداپ  یلو  دناوخ ، یم  شتآ  يوس  هب  ارم  وت  گرزب  رفیک  رگا  مدوبعم ،  - 42

هللا یلص  دّمحم  هب  هک  منک  یم  تساوخرد  مراد و  يراز  عّرضت و  وت  هاگشیپ  رد  اهنت  مراتـساوخ و  وت  زا  اهنت  نیاربانب  مدوبعم ،  - 43
زا دننکـش و  یمن  ار  وـت  ناـمیپ  دـنهد و  یم  همادا  وـت  رکذ  هب  هک  یهد  رارق  يدارفا  زا  ارم  یتـسرف و  دورد  شنادـناخ  هلآ و  هـیلع و 

دنزرو یمن  تلفغ  وت  يرازگرکش 

.دنرامش یمن  کبس  راوخ و  ار  وت  روتسد  و 

مـسرتب وت  زا  اهنت  مشاب و  نادرگ  يور  وت  ریغ  زا  هدوب و  وت  يارب  فراع  ات  امرف  لصتم  تتّزع  رون  نیرت  غورفرپ  هب  ارم  مدوبعم ،  - 44
، شکاپ نادناخ  وا و  ربمایپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رب  دنوادخ  دورد  مارکا و  لالج و  بحاص  يا  میامن ، ار  وت  رماوا  تبقارم  و 

.ناوارف یمالس  نانآ  رب  ادخ  مالس  و 

ص:28
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هینابعش تاجانم  دانسا  یسررب 

هدنیوگ

نابعـش هام  رد  هک  دـشاب  یم  شنادـنزرف  زا  همئا  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  تاجانم  نیا  دـیوگ : یم  هیولاخ  نبا 
.دنا هدرک  یم  تاجانم  نادب 

ذخآم

(1) .هیولاخ نبا  زا  سوواط  نب  یلع  نیدلا  یضر  دیس  فیلأت  لابقالا  باتک   - 1

(2) .يورغ قیتع  باتک  زا  یسلجم  رقاب  دّمحم  همالع  فیلأت  راونألا  راحب   - 2

(3) .لابقالا زا  یمق  سابع  خیش  جاح  نانجلا  حیتافم   - 3

تاجانم نالقان 

.هیولاخ نبا  هب  فورعم  هیولاخ  نب  نیسح  زا  سوواط  نبا  هب  فورعم  سوواط  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نیدلا  یضر  دیس 

تاجانم نالقان  یسررب 

هب هّلح  رد  يو  دلوت  .دشاب  یم  يرایـسب  تافیلأت  ياراد  هک  تسا  هعیـش  رخافم  هتـسجرب و  ياملع  زا  یکی  وا  سوواط : نبا  دیـس   - 1
لاس هب  دادغب  رد  وا  تافو  ق و   . لاس 589ه

لئاسم رد  اهنآ  رثکا  هک  دنا  هدرک  یفرعم  باتک  ات 48  ار  دیس  تافیلأت  .تسا  هدوب  ق   . 664ه

، تاوعدلا جهم  لابقالا ، باتک  دننام  دشاب ، یم  هیعدا  هژیو  هب  ینافرع  يداقتعا و 

ص:29

.299 ص295 -  ج3 ، هنسحلا ، لامعالاب  لابقالا  - 1
.99 ص 96 -  ج94 ، راونألا ، راحب  - 2
.نابعش هام  لامعا  نمض  نانجلا ، حیتافم  - 3
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هدوب اعد  باتک  دلجم  اهنآ 60  نایم  رد  هک  هدومن  يروآ  عمج  يرایسب  بتک  دوخ  نامز  رد  هدنیوگ  لئاسلا ، حالف  عوبـسالا ، لامج 
دادـغب هب  هلمح  رد  ناخوکاله  تفآ  ترارـش و  زا  ار  نایعیـش  هژیو  هب  ناناملـسم  تسناوت  ماـمت  تیارد  اـب  هتـسجرب  ملاـع  نآ  .تسا 

(1) .دیامن لیدعت  ار  وا  درادب و  ظوفحم 

يراکزیهرپ نأش و  تمظع  هقف و  قوثو و  تدابع و  دـهز و  لضف و  ملع و  رد  وا  لاح  دـسیون : یم  دیـس  دروم  رد  یلماـع  ّرح  خـیش 
(2) .دوش نایب  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم 

یضر راکشآ  تامارک  بحاص  دهاز ، راکزیهرپ  تداعـس ، اب  لماک  راوگرزب ، دیـس  دسیون : یم  كردتـسم  همتاخ  رد  يرون  ثّدحم 
قافتا راوگرزب  نآ  زا  تامارک  رودـص  رب  هقیرط ، برـشم و  فالتخا  دوجو  اب  باحـصا ، ياملع  هک  یتیـصخش  سوواط ، نب  نیدـلا 

ار یتامارک  يرون  خیش  سپس  .تسا  هدادن  خر  يو  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  سک  چیه  هب  تبـسن  رظن  قافتا  نیا  هک  يروط  هب  دنراد  رظن 
(3) .دنک یم  لقن  دیس  زا 

(4) .نافراع ياوشیپ  دهاز ، راکزیهرپ  الاو ، تیصخش  دسیون : یم  وا  هرابرد  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  ثدحم 

(5) .دوش رکذ  هک  نآ  زا  تسا  رهشا  يراکزیهرپ  تلالج و  هقف و  اعد و  تدابع و  دهز و  رد  راوگرزب  نآ  رما  دسیون : یم  زین  و 

وا هینک  دّمحم و  نب  نیسح  هیولاخ ، نبا  مسا  دسیون : یم  هینابعش  تاجانم  زا  لبق  يراتفگشیپ  رد  سوواط  نبا  دیـس  هیولاخ : نبا   - 2
تغل و هب  ملاع  و  عّیـشت )  ) ام بهذم  هب  فراع  هتـسیز ، یم  بلح  رد  هک  هدوب  يدنمـشناد  وا  تسا : هتفگ  یـشاجن  .تسا  هّللادـبع  وبا 
، هدوب یبرع  بدا  ملع و  ماسقا  زا  یتمسق  ره  رد  راگزور  هناگی  تسا : هتفگ  وا  مان  لیذ  رد  راجن  نب  دّمحم  تسا ، هدوب  برع  تایبدا 

یم لـیلجت  مارکا و  ار  وا  نادـمح  لآ  دـندمآ ، یم  وا  يوس  هب  نادنمـشناد  نوگاـنوگ  تاـقوا  رد  فلتخم و  زکارم  زا  هک  يروـط  هب 
(6) .دندرک

ص:30

.یمّویق داوج  قیقحت  هنسحلا ، لامعالاب  لابقالا  باتک  همدقم  - 1
ص205. ج2 ، لمآلا ، لما  - 2

ص367. ج3 ، كردتسملا ، همتاخ  - 3
ص339. باقلالاو ، ینکلا  یمق ، سابع  خیش  جاح  - 4

ص330. هیوضرلا ، دئاوفلا  - 5
ص295. ج3 ، لابقالا ، - 6
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رد همـالع  دـسیون : یم  دـنک و  یم  لـقن  هیولاـخ  نبا  دروم  رد  ار  یّلح  همـالع  رظن  قوف ، بلاـطم  رب  هفاـضا  ییوخ ، یمظعلا  هّللا  هیآ 
لصف زا  باب 2  زا  ( 27  ) لّوا مسق  رامش  رد  ار  وا  هصالخ 

(1) .دشاب وا  تلادع  رب  ینبم  عوضوم  نیا  دیاش  تسا و  هدرمش  ءاح 

.تسا مراهچ  نرق  ياملع  زا  وا  لاح  ره  هب  تسا و  هتشون  ق  ناکلخ 370ه .  نبا  ق و   . لاس 317ه یعفای  ار  هیولاخ  نبا  تافو 

هک يدارفا  دروم  رد  لّوا  تمـسق  مداد ، بیترت  همتاخ  کی  تمـسق و  ود  هب  ار  باتک  دـیوگ ، یم  لاوقالا  هصالخ  همدـقم  رد  همالع 
كرت ار  ناشتیاور  هک  تسا  يدارفا  دروم  رد  مود  تمسق  مهد ، یم  حیجرت  ار  ناشراتفگ  لوبق  هک  نآ  ای  مراد و  شنایوار  رب  دامتعا 

(2) .متسه فقوتم  نانآ  دروم  رد  ای  مدرک 

تسا هدروآ  هرامش 11  متفه ، باب  مشش ، لصف  لّوا ، مسق  رد  ار  هیولاخ  نب  نیـسح  یّلح ، همالع  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  رکذت :
ام بهذـم  هب  تبـسن  تفای و  تافو  اج  نامه  رد  دوب ، بلح  نکاـس  يوحن ، هّللادـبع  وبا  هیولاـخ : نب  نیـسح  تسا : نینچ  نآ  نتم  و 

دروم هقث و  ینعی  قث )  ) دـسیون یم  سپـس  تسا  نینمؤملاریما  تماما  رد )  ) باتک اهنآ  زا  یکی  دراد  ییاـهباتک  دوب ، هاـگآ  فراـع و 
(3) .تسا دامتعا 

ص:31

.232 ص 231 -  ج5 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ییوخ ، مساقلاوبا  دیس  - 1
ص 52. لاجرلا ، ملع  هفرعم  یف  لاوقالا  هصالخ  ، رهطم نب  فسوی  نب  نسح  یّلح  همالع  - 2

ص162. لاجرلا ، ملع  هفرعم  یف  لاوقالا  هصالخ  ، رهطم نب  فسوی  نب  نسح  یّلح  همالع  - 3
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لّوا شخب 

لّوا تمسق 

هراشا

 «. ٍدَّمَُحم ِلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  »

همجرت

.وا نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ادوبعم !

اه هژاو 

یم تسد  هب  نآ  لامعتسا  دراوم  زا  هک  نانچ  هولـص ، عماج  يانعم  هدومرف : بازحا  هیآ 43  لیذ  نازیملا  رد  .فاطعنا  هجوت و  هولص :
مدرم زا  رافغتـسا و  هکئـالم  زا  تمحر و  ادـخ  زا  نآ  دـنا : هتفگ  اذـل  .دوـش  یم  تواـفتم  تبـسن  فـالتخا  هب  تسا ، فاـطعنا  دـیآ ،

(1) .تسا يراج  دراوم  همه  رد  یناعم و  یمامت  عماج  هدومرف  هک  نانچ  نخس  نیا  تساعد ،

ِّلَص َو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تساعد ، يانعم  هب  یکی  .تسا  هدمآ  يددعتم  یناعم  هب  یهلا  باتک  رد  هولـص » : » دیوگ یحیرط 
.تساهنآ  (2)« مَُهل  » تیبثت بجوم  ٌنَکَس »  » وت ياعد  ینعی  « َکَتولَص َّنِا  ، » اهنآ يارب  نک  اعد  ینعی  مِْهیَلَع »

اج نیا  رد  هولص »  » زا دوصقم  . (3)« اًتُوقْوَم اباتِک  َنینِمؤُْملا  یَلَع  َْتناک  َهولَّصلا  ّنِا  : » يرگید

ص:33

ص 146. ج4 ، نآرق ، سوماق  یشرق ، ربکا  یلع  - 1
.103  / هبوت - 2
.103  / ءاسن - 3
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يانعم هب  اج  نیا  رد  هولص   (1)« ٌهَمحَر مِهِّبَر َو  نِم  ٌتاَوَلَـص  مِهیَلَع  َِکئلُوا   » لاعتم دنوادخ  هدومرف  يرگید  تسا ، صوصخم  هضیرف 
یم دایز  زامن  بیعـش  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  وت ، نید  ینعی   (2)« َكُُرمأَت َُکتولَـصَا   » دـنوادخ هتفگ  يرگید  تسا ، تمحر  مّحرت و 

(3) .میرادرب تسد  دوخ  ياهدوبعم  زا  ام  هک  دهد  یم  روتسد  وت  هب  وت  زامن  ایآ  دنتفگ  یم  وا  هب  تهج  نیا  زا  دناوخ و 

هک اج  نآ  مرکا ، ربمایپ  يارب  مه  هکئالم و  دروم  رد  مه  تسا و  هدـش  هدرب  راـک  هب  ادـخ  دروم  رد  مه  هولـص »  » هژاو میرک  نآرق  رد 
.(4)« اًمیلْسَت اوُمِّلَسَو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو    َ هّللا َّنِا  : » دیامرف یم 

هژیو مالـس  دیتسرف  مالـس  وا و  رب  دیتسرف  دورد  دیا  هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا  ربمایپ ، رب  دنتـسرف  یم  دورد  وا  هکئالم  دـنوادخ و  )
(. يا

يارب تکرب )  ) هیکزت هکئالم  فرط  زا  تسوا و  تمحر  زا  ترابع  دـنوادخ  فرط  زا  تاولـص  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(5) .دشاب یم  يو  يارب  اعد  نامدرم  يوس  زا  تسا و  ربمایپ 

حرش

وا نادناخ  ربمایپ و  رب  دورد 

مان اب  هک  نیا  هلمج  زا  دراد  یـصوصخم  بادآ  اعد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .دوش  یم  عورـش  شنادـناخ  ربمایپ و  رب  دورد  اب  تاـجانم 
.تسا و یهلا  تیمیحر  تینامحر و  تفـص  ود  اب  هارمه  هک  يا  هژیو  مان  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب   » اب مه  نآ  ددرگ  زاـغآ  دـنوادخ 

رگزاغآ زین 

.ددرگ متخ  وا  رب  تاولص  اب  عورش و  مرکا  لوسر  رب  تاولص  اب  اعد  نینچمه  دشاب و  راگدرورپ  يانثو  دمح  تسا  بوخ  اعد 

ص:34

.157  / هرقب - 1
.87  / دوه - 2

ص266. ج1 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  - 3
.56  / بازحا - 4

ص1213. ج4 ، هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  یلماعلارحلا ، نسحلا  نب  دّمحم  - 5
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ٍدَّمَُحم ِلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِهولَّصلِاب  ُِمتْخَی  َُّمث  ُهَتَجاح  ُلَأْسَی  َُّمث  ِِهلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِهولَّصلِاب  ْأَدـْبَْیلَف  ٌهَجاح  َّلَج  َّزَع َو    ِ هّللا َیِلا  َُهل  َْتناک  ْنَم  »
ْبَجُْحت ـال  ٍدَّمَُحم  ِِهلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهوـلَّصلا  َِتناـک  ذإ  َطَـسَْولا  َعَدَـی  ِْنیَفَرَّطلا و  َلَـبْقَی  ْنأ  ْنـِم  ُمَرکَا    َ هـّللا َّنِاَـف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

(1) «. ُْهنَع

ار دوخ  تجاح  سپـس  دـنک  عورـش  شنادـناخ  ربمایپ و  رب  دورد  اب  ار ) دوخ  ياـعد   ) دراد یتجاـح  لـجوّزع  دـنوادخ  دزن  سک  ره  )
نآ هنایم  دریذپب و  ار  اعد  فرط  ود  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  دنوادخ  اریز  دیامن ، متخ  شنادناخ  ربمایپ و  رب  دورد  اب  درادب و  هضرع 

اهر ار 

(. درادن دوجو  یعنام  تاولص  شریذپ  تهج  هک  نآ  يارب  دنک 

تاولص شقن 

رد ور  نیا  زا  شنادـناخ ؛ مرکا و  ربمایپ  هب  تدارا  راهظا  ییوس  زا  دـشاب و  یم  اعد  تسا و  دـنوادخ  هب  هجوت  فرط  کی  زا  تاولص 
.تماما مه  توبن و  مه  تسا ، هدش  هتفهن  دیحوت  مه  تاولص 

، دوش یم  نایب  مه  يراگدرورپ  سدـقم  تحاس  هب  ناشیا  زاین  دریگ  یم  ماجنا  شنادـناخ  مرکا و  ربمایپ  يارب  اعد  هک  یلاح  نیع  رد 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دنتسه  جاتحم  دنوادخ  هب  ناگمه  اریز 

.(2)« ُدیمَْحلا ُِّینَغلا  َوُه    ُ هّللا َو    ِ هّللا َیِلا  ُءاَرَقُفلا  ُُمْتنَا  ُساَّنلا  اَهُّیَا  ای  »

(. تسا لاصخ  هدوتس  زاین  یب  دنوادخ  دیتسه و  دنوادخ  هب  نادنمزاین  امش  همه  اهناسنا  يا  ناه  )

 : دومرف مرکا  لوسر  هک  ام  ياعد  تباجا  ببس  ام و  لامعا  هیکزت  مه  تسا و  ربمایپ  يارب  تمحر  بجوم  مه  تاولص 

.(3)« ْمُِکلاَمْعَِال ٌهاکَز  ْمُِکئاعُِدل َو  ٌَهباِجا  َّیَلَع  ْمُُکتالَص  »

ص:35
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(. ددرگ یم  ناتلامعا  هیکزت  ثعاب  هدش و  امش  ياعد  شریذپ  بجوم  نم  رب  امش  دورد  )

(2) .دشاب یمن  تاولص  زا  رت  نیگنس  يزیچ  لمع  همان  رد  هک  يروط  هب   (1) تسا لامعا  لضفا  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص 

ندرک شوماـخ  رد  بآ  ریثأـت  زا  رتـشیب  هاـنگ  ندودز  رد  نآ  شقن  (3) و  .ددرگ یم  ناـهانگ  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  ربماـیپ  رب  تاولص 
(4) .دنتسرف یم  دورد  يو  رب  وا  هکئالم  ادخ و  دتسرف  تاولص  ربمایپ  رب  هک  ره  رتمهم  همه  زا  دشاب و  یم  شتآ 

هک تسا  يا  هضیرف  کـی  »(5) و  اًمیلْـسَت اوُمِّلَـس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  : » دـیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  یهلا  نامرف  کی  یلک  روط  هب  تاولص 
.تسا هتفرگ  رارق  راگدرورپ  يارب  زامن  نمض 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  هویش 

 : دومرف هک  تسا  مرکا  ربمایپ  نادناخ  رب  دورد  نداتسرف  اب  تاولص  لیمکت 

(6) «. ِهَّنَجلا َحیِر  ْدِجَی  َْمل  یلا  یلَع  ِّلَُصی  َْمل  َّیَلَع َو  یّلَص  ْنَم  »

(. دنکن مامشتسا  ار  تشهب  يوب  دتسرفن  دورد  نم  نادناخ  رب  یلو  دتسرف ، دورد  نم  رب  هک  ره  )

: دومرف مرکا  ربمایپ  هک  دوش  هداتسرف  دنلب  عماجم  رد  هژیو  هب  هک  تسا  وکین  تاولص  و 

(7) «. ِقافِّنلِاب ُبَهْذَت  اهَّنِاف  َّیَلَع  ِهالَّصلِاب  ْمُکَتاوْصَا  اوُعَفِرا  »

(. دزاس یم  فرطرب  ار  قافن  اریز  دیتسرف ، نم  رب  تاولص  اسر  يادص  اب  )

يزور تفگ : داد و  همادا  سپـس  مهدن ؟ وت  هب  يا  هیده  ایآ  تفگ : مدـید ، ار  هرجُع  نب  بعک  دـیوگ : یم  یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع 
کیلع مالـسلا  مییوگب  زامن  ره  نایاپ  رد  ینعی   ) مییوگ مالـس  وت  رب  هنوگچ  هک  میتسناد  هّللا  لوسر  ای  میتفگ  هدـید و  ار  مرکا  ربماـیپ 

همحر ّیبّنلا و  اهیأ 

.میتسرف وت  رب  تاولص  هنوگچ  امرفب  لاح  هتاکرب ) هّللا و 

ص:36
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َمیهاربِا ِلآ  یلَع  َْتیَّلَص  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  اُولُوق  : » دومرف ربمایپ 

«. ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنإ  َمیهاربا  ِلآ  یلَع  َتْکَرَاب  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یَلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  كِراب  َّمُهّللَا  ٌدیِجَم ، ٌدیِمَح  َکَّنإ 

هبترم دنلب  هدوتس و  وت  انامه  میهاربا ، نادناخ  رب  يداتسرف  دورد  هک  روط  نامه  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  اراگدرورپ  )
دّمحم و رب  تسرف  تکرب  اراگدرورپ  .یتسه 

(. یتسه هبترم  دنلب  هدوتس و  وت  انامه  میهاربا ، نادناخ  رب  يداتسرف  تکرب  هک  روط  نامه  دّمحم  نادناخ 

يرگید تایاور  هک  نآ  رب  افاضم  هدرک  تیاور  ننست  لها  هناگ  شش  حاحص  زا  حیحـص  باتک  راهچ  زا  ار  تیاور  نیا  عماجلا  جاتلا 
.(1) تسا هدومن  لقن  هریغ  يراخب و  حیحص  زا  تیاور  نیا  هباشم 

رد .تسا  هدماین  باحصا  مادک  چیه  رد  یلو  تسا ، دوجوم  مه  جاوزا  یخرب  رد  دراد و  دوجو  هیرذ »  » ای لا »  » هژاو تایاور  هیلک  رد 
 : تسا هدش  نایب  قیرط  نیدب  يرتلماک  تروص  هب  هعیش  تایاور 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ْكِراب  ٌدـیجَم َو  ٌدـیمَح  َکَّنإ  َمیهاربإ  ِلآ  َمیهاربإ َو  یلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  »
(2) «. ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنإ  َمیهاربإ  ِلآ  َمیهاربإ َو  یَلَع  َتْکَرَاب  اَمَک 

.تسا هداتفا  ملق  زا  درادن  دوجو  میهاربا »  » مان هک  عماجلا  جاتلا  باتک  رد  ارهاظ 

ص:37

ص144-143. ج5 ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ثیداحا  یف  لوصألل  عماجلا  جاتلا  فصان ، یلع  روصنم  - 1
ص1214. ج4 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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مود تمسق 

هراشا

«. َُکْتیَجان اذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتیَدان و  اذِإ  یئاِدن  ْعَمْسا  َُکتوَعَد َو  اذِإ  یئاعُد  ْعَمْسا  «َو 

همجرت

زار وت  اب  هک  یعقوم  روآ  يور  نم  هب  منز و  یم  ادـص  ار  وت  هک  ینامز  ونـشب  ارم  دایرف  منک و  یم  اعد  هک  یماـگنه  ونـشب  ارم  ياـعد 
.میوگ یم 

اه هژاو 

يوجن ءادن و  اعد ، یناعم 

شیاـمرف دـننام  تسا ، هدـمآ  ندرک  توعد  ندـناوخ و  ياـنعم  هب  مه  میرک  نآرق  رد  دادمتـسا ، نتـساوخ ، تجاـح  ندـناوخ ، اـعد :
، دادمتسا هثاغتسا و  تجاح و  تساوخرد  يانعم  هب  مه  »(1) و  اًراَِرف َِّالا  ِیئاعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف  : » دیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  حون  ترضح 

(2) «. َءوُّسلا ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اِذا  َّرَطْضُْملا  ُبیُجی  ْنَّمَا  : » دننام

وا زا  لاوئس  راگدرورپ ، يوس  هب  تبغر  هثاغتـسا ، تدابع ، دننام  دنک  یم  لقن  تغل  لها  لوق  زا  اعد  يارب  يددعتم  یناعم  روظنم  نبا 
(3): دیوگ یم  تسا  تدابع  يانعم  هب  اعد  هک  نیا  دروم  رد  و 

ْبِجَتْسَا ینوُعْدا  مُکُّبَر  َلاق  َو  : » َأَرَق ّمث  ُهَدابِعلا ، وُه  ُءاعُّدلا   (4): لاق هَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور  و 

ص:38
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(1) «. یتَدابِع ْنَع  َنوُِربْکَتسَی  َنیذَّلا  َّنِا  ْمَُکل 

ْنَع َنوُِربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِا  مَُکل  ْبِجَتْـسَا  ینوُعُْدا   » هیآ سپـس  تسا ، تداـبع  ناـمه  اـعد ، دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ربماـیپ  زا  و 
.دومرف تئارق  ار  یتَداَبِع »

زا حضاو  تروص  هب  ینعم  نیا  تسا و  یگدـنب  تیدوبع و  اب  هارمه  یهلا  رـضحم  زا  تساوخرد  يانعم  هب  یعرـش  حالطـصا  رد  اعد 
.دوش یم  هدافتسا  تایاور  ینآرق و  هسدقم  تایآ 

.دوش یم  قالطا  ادص  هب  طقف  یهاگ  تسا و  نآ  روهظ  ادص و  ندش  دنلب  ءادن  دیوگ : بغار  ءادن :

برقا حاحص و  رد  .دناوخ  شیادص  نیرتدنلب  اب  ار  وا  ینعی  ًءاِدن ؛» هادان   » .تفر دنلب  رایسب  ادص  ینعی  توصلا » يَدَن  : » دومرف یسربط 
.دز ادص  ار  وا  ینعی  دناوخ ، ار  وا  هب ؛» حاص  هادان :  » هدمآ دراوملا 

(2) .تسا دنلب  يادص  هب  ندناوخ  ءادن  هک  دوش  یم  نشور  اهنیا  زا 

ِرْکِذ یِلا  اْوَعْـساَف  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِهولَّصِلل  َيِدُون  اِذا  : » دیامرف یم  هک  نانچمه  تسا ، هدمآ  دـنلب  يادـص  يانعم  هب  مه  میرک  نآرق  رد 
(3)  «ِ. هّللا

یم صخا  اعد  زا  ءادن  نیاربانب ، تسا ؛ دنلب  يادص  اب  ندناوخ  ءادن  ندناوخ و  قلطم  اعد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  نایبلا  عمجم  زا 
.دور راک  هب  مه  ندناوخ  يانعم  هب  ءادن  تسا  نکمم  مه  یهاگ  .دشاب 

هک تسا  ینخس  هکلب  تسین ، مزال  ندوب  یشوگ  خیب  دنا  هتفگ  یضعب  نتفگ و  زار  يّرس و  نخس  ندز و  فرح  یـشوگ  خیب  يوجن :
(4) .دشاب رایغا  زا  رود 

.مهرارسا مهاوجن : و  ّرسلا ، يوجنلا : و  ضَْعب ، یِلا  ْمُهُضَْعب  ُّرُِسی  ْيَا  َنْوَجانَتَی  یلاعَت َو  ُُهلوَق  دیامرف : یم  یسربط 

و دنتخادرپ ، ییوگزار  هب  رگید  یخرب  اب  یخرب  ینعی  نوجانتی ، و  دنوادخ : شیامرف  )

ص:39
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(1) (. ناشیا رارسا  ینعی  مهاوجن ، ّرس و  يانعم  هب  يوجن 

حرش

: دوش هجوت  ریز  تاکن  هب  تسا  بسانم  تمسق  نیا  رد 

اعد رد  تلاح  هس 

تسا و نتفگ  زار  يانعم  هب  مه  اوجن  ندز و  ادـص  يانعم  هب  ءادـن  ندـناوخ و  تساوخرد و  يانعم  هب  اعد  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه 
دناوت یم  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  هس  هب  طوبرم  هس  نیا 

یگدـنامرد تلاح  رد  ینامز  دزادرپ و  یم  وا  اب  ياعد  هب  یلومعم  نحل  اب  يداع و  تلاـح  رد  یهاـگ  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  يادـخ  اـب 
.دزادرپ یم  وا  اب  زاین  زار و  هب  هدرک و  لد  درد  ادخ  اب  مه  یماگنه  دشک و  یم  دایرف 

یعرش حالطصا  رد  اعد 

تیهولا هاگـشیپ  رد  دـیاب  طقف  ور  نیا  زا  تیدوبع و  اب  هارمه  تسا  یتساوخرد  هکلب  تسین  ندـناوخ  اهنت  یعرـش  حالطـصا  رد  اعد 
هیصوت يرایسب  تایآ  رد  میرک  نآرق  دریگ ، ماجنا 

نیا رد  دنیامن ، زیهرپ  يرگید  دوجوم  ره  لباقم  رد  اعد  زا  هدناوخ و  ار  ادخ  طقف  هک  دنک  یم 

: درک میسقت  هتسد  راهچ  هب  ناوت  یم  ار  ینآرق  تایآ  دروم 

یم هک  نآ  دـننام  دـناد ، یمن  راوازـس  وا  يارب  ار  يزابنا  کیرـش و  هنوگ  چـیه  هتـسناد و  اعد  هتـسیاش  ار  ادـخ  طقف  هک  یتایآ  فلا :
: دیامرف

ْنِم َدِجَا  َْنل  ٌدَحَا َو    ِ هّللا َنِم  ینَریُجی  َْنل  ّینِا  ُْلق  اًدَشَر *  ارَض َو َال  ْمَُکل  ُِکْلمَأ  ّینِا ال  ُلق  اًدَحَا *  ِِهب  ُكِرُْـشا  یِّبَر َو َال  اوُعْدَا  اَمَّنِا  ُْلق  »
.(2)« اًدَحَْتُلم ِِهنوُد 

هنوگ چـیه  رب  رداق  کـلام و  نم  وگب  .مهد  یمن  رارق  وا  کیرـش  ار  یـسک  چـیه  مناوخ و  یم  ار  شیوخ  راـگدرورپ  نم  اـهنت  وگب  )
یهاگزیرگ وا  زج  نم  دهد و  رارق  شیوخ  هانپ  رد  دناوت  یمن  دنوادخ  رهق  زا  ارم  سک  چیه  وگب  .متـسین  امـش  يارب  یتیاده  ررض و 

(. مرادن

ص:40

ص407. ج1 ، نایبلا ، عمجم  یسربطلا ، نسحلا  نب  لضفلا  یلعوبا  - 1
.22-20  / ّنج - 2
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 : دیامرف یم  هک  نانچمه  دراد  یم  رذح  رب  ادخ  ریغ  شیاین  اعد و  زا  قلطم  تروص  هب  هک  یتایآ  ب :

(1) «. اًدَحَا   ِ هّللا َعَم  اوُعْدَتَالَف   ِ ِ هّلل َدِجاَسَْملا  َّنَا  «َو 

(. دیناوخن ار  يدحا  دنوادخ  اب  نیاربانب ؛ .تسا  دنوادخ  ِنآ  زا  دجاسم  انامه  )

: دیامرف یم  هک  نانچمه  دراد  یم  رذحرب  اهتب  زا  تساوخرد  اعد و  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  ناتسرپ  تب  دروم  رد  هک  یتایآ  ج :

اًْئیَش ال ُبابُّذلا  ُمُْهُبلْسَی  ْنِا  َُهل َو  اوُعَمَتْجا  َِول  ابابُذ َو  اوُُقلْخَی  َْنل    ِ هّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیذَّلا  َّنِا  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ٌلَثَم  َبِرُـض  ُساَّنلا  اَهُّیَا  ای  »
(2) «. بُولْطَْملا ُِبلاَّطلا َو  َفُعَض  ُْهنِم  ُهوُذِْقنَتْسَی 

عمج مه  اب  همه  هچ  رگ  دـنا  هدـیرفاین  ار  یـسگم  دـیناوخ  یم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ  دـیهد ، شوگ  هدـش ، هدز  یلثم  مدرم ! يا  )
بولطم مه  بلاط و  مه  دنریگب ، سگم  گنچ  زا  ار  نآ  دنناوت  یمن  دیابرب  يزیچ  اهنآ  زا  یـسگم  رگا  و  دندرگ ، تسدمه  دنوش و 

(. دنتسه ناوتان  فیعض و 

: لیذ هکرابم  تایآ  دننام  دیامن ، یم  یهلا  يایلوا  لباقم  رد  اعد  زا  یهن  هک  یتایآ  د :

َهَلیـسَْولا ُمِهِّبَر  یِلا  َنوُغَْتبَی  َنوُعْدَـی  َنیذَّلا  َِکئلُوا  ًـالیِوْحَت * ـال  مُْکنَع َو  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  ـالَف  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیذَّلااوُعْدا  ِلـُق  »
.(3)« اًروُذْحَم َناَک  َکِّبَر  َباذَع  َّنِا  َُهباَذَع  َنُوفاخَی  ُهَتَمْحَر َو  َنوُجْرَی  ُبَْرقَا َو  ْمُهُّیَا 

، دنهد رییغت  ای  دنزاس و  فرطرب  امـش  زا  ار  يررـض  دـنناوت  یمن  اهنآ  دـیتشادنپ ! دوبعم )  ) ادـخ زا  ریغ  هک  ار  يدارفا  دـیناوخب  وگب : )
هلیسو دنوادخ  هاگرد  هب  هک  دنتسه  يدارفا  ناشیا 

باذـع اـنامه  دـنراد ، میب  وا  باذـع  زا  هتـشاد و  دـنوادخ  تمحر  هب  دـیما  و  دـشاب ، رت  کـیدزن  کـی  مادـک  هک  دـنیوج  یم  برقت 
(. دشاب یم  زیهرپ  روخ  رد  وت  راگدرورپ 

یم ناگتـشرف  ریزع و  حیـسم و  ترـضح  ناگدنتـسرپ  دروم  رد  ساـبع  نبا  هک  ناـنچمه  تسا ، ناتـسرپ  ءاـیلوا  دروم  رد  روـبزم  هیآ 
دراوم نیمه  رد  مه   (6) یغارملا (5) و  يزار رخف  (4) و  دناد

ص:41

.18  / ّنج - 1

.73  / جح - 2
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.تسا هدمآ  یلبق  هیآ  رد  نامیلس  دوواد و  مان  زا  سپ  روکذم  تایآ  هک  نآ  هژیو  هب  دننک  یم  یفرعم 

دندومن یم  ناـشیا  زا  تجاـح  تساوـخرد  دـندناوخ و  یم  ناـنآ  هک  ار  يدارفا  هک  نآ  رب  تسا  حیرـصت  هیآ  دوـخرد  نآ  رب  هفاـضا 
، دنـشاب یم  كانمیب  وا  باذع  زا  دنراد و  دنوادخ  تمحر  هب  دـیما  اهنآ  دـنیامن ، یم  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ییوج  هلیـسو  ناشدوخ 

یم كانمیب  وا  باذع  زا  هن  هتشاد و  وا  تمحر  هب  دیما  هن  دنیوج  ادخ  هب  بّرقت  هک  دنتسه  يا  هلیسو  یپ  رد  هن  اهتب  هک  تسا  یهیدب 
هک تسا  یهلا  يایلوا  هب  طوبرم  تافص  نیا  هکلب  دنشاب ،

هک نیا  زا  دیامرف  یم  یهن  لاعتم  دنوادخ  نیاربانب   (1)« اًبَهَر اًبَغَر َو  اَنَنوُعْدَی  : » دیوگ یم  دراد و  دوجو  نآ  هباشم  مه  رگید  تایآ  رد 
تساوخرد دریگ و  ماجنا  یهلا  يایلوا  لباقم  رد  اعد 

.دوش ناشیا  زا  امیقتسم  تجاح 

ْمَُهل اُوناک  ُساَّنلا  َرِـشُح  اِذا  َو  َنُوِلفاغ *  ْمِِهئآَعُد  ْنَع  ْمُهَو  ِهَمایِقلا  ِمْوَی  یِلا  َُهل  ُبیجَتْـسَی  ْنَم ال    ِ هّللا ِنوُد  ْنِم  اوُعْدَـی  ْنَّمِم  ُّلَـضَا  ْنَم  «َو 
.(2)« نیِِرفاک ْمِِهتَدابِِعب  اُوناکَو  ًءادْعَا 

زا دنهد و  یمن  ار  وا  خساپ  هاگ  چـیه  مه  تمایق  زور  ات  هک  دـناوخ  یم  ار  یـصاخشا  دـنوادخ  زج  هک  يدرف  زا  رت  هارمگ  تسیک  (و 
ناشیا نانمـشد  دـنا  هدـش  هدـناوخ  هک  یـصاخشا  نآ  دـندرگ  روشحم  اهناسنا  هک  یماگنه  و  دنـشاب ، یم  ربخ  یب  ناشیا  تساوخرد 

(. دنیوج یم  يرازیب  ناشیا  تدابع  هب  تبسن  دوب و  دنهاوخ 

اب لبق  هیآرد  هک  یتروص  هب  درامـش  یم  تدابع  فدارم  ار  تساوخرد  اعد و  نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  رد  ساسح  هتکن 
هدومرف و نایب  مهئاعد »  » و اوعدی »  » ياه هژاو 

یمن وگخساپ  هک  تسا  یـسک  زا  تجاح  تساوخرد  هکلب  تسین ، شتـسرپ  اهنت  یلو  دیامن ، یم  نایب  مهتدابع »  » هژاو اب  دعب  هیآ  رد 
يایلوا هاگـشیپ  رد  اعد  هک  تسا  يدارفا  لباقم  رد  مه  هیآ  نیا  .دشاب  هتـشاد  شیوخ  يادخ  زا  دیاب  هدنب  هک  یتساوخرد  دننام  دشاب 

یهلا

هدش تجاح  تساوخرد  اهنآ  زا  هک  يدارفا  نامه  دـنوش  یم  روشحم  اهناسنا  هک  یماگنه  تمایق  زور  دـیامرف  یم  اریز  دـندرک ، یم 
ناشتدابع هب  هدوب و  ناگدننک  تساوخرد  نمشد  تسا 

ص:42

.90  / ءایبنا - 1
.6  - 5 فاقحا /  - 2

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_42_2
http://www.ghaemiyeh.com


رفک هدرک و  یـساپسان  نانآ  تجاـح  تساوخرد  ناگدنتـسرپ و  تداـبع  هب  اـت  دنتـشادن  یناـج  اـهتب  تسا  یهیدـب  دـنزرو ، یم  رفک 
.دننک یم  موکحم  ار  اهنآ  مه  تمایق  زور  هدومن و  يرازیب  مالعا  ناگدننک  ولغ  هب  تبسن  هک  دنتـسه  یهلا  يایلوا  نیا  هکلب  دنزروب ،

یتایآ هباشم  هیآ  نیا 

راهظا هدومن و  موکحم  ار  شیوخ  ناگدنتسرپ   (2) حیسم ترضح  نینچمه  (1) و  ناگتشرف تمایق  زور  هک  دیامن  یم  نایب  هک  تسا 
اعد تدابع ، اب  هارمه  هیآ  نیا  رد  یهتنم  دنیامن  یم  يرازیب 

.دیامرف یم  یفرعم  تدابع  یعون  ار  نآ  هدمآ و  مه 

هزجعم هک  یئدبم  نآ  هب  تبسن  تسا  هناقشاع  شتسرپ  تلاح  ای  ادخ و  يوس  هب  تسا  حور  زاورپ  شیاین  دیوگ : یم  لراک  سیسکلا 
رادومن شیاین  ، (3) تسا هدز  رس  وا  زا  تایح 

.قلطم ریخ  قلطم ، تردق  لک ، لقع  یتسه ، همه  راگدیرفآ  یئرمان ، دوجو  نآ  اب  طابترا  يارب  تسا  ناسنا  ششوک 

لسوت

: ینعی ِهب » ُبَّرقَُتی  یـشلا ء و  َیِلا  ِِهب  ُلّصَوَُتی  ام  لصالا : ِیف  یه  : » دـیوگ یم  لسو »  » هداـم رد  ریثا  نبا  نداد ، رارق  هلیـسو  ینعی  لـسوت 
ِتآ َّمُهّللَا   » ثیدح لیذ  رد  ریثا  نبا  دندرگ ، یم  کیدزن  هدـش و  لصتم  رگید  زیچ  هب  نآ  طسوت  هب  هک  تسا  يزیچ  لصا  رد  هلیـسو 

یتلزنم دنا  هتفگ  مه  یخرب  تمایق و  زور  رد  تعافـش  دنا  هتفگ  یخرب  تسا و  برق  ثیدح  رد  روظنم  دـیوگ : یم  هَلیِـسَولا » ادَّمَُحم 
(4) .تشهب رد  تسا 

ینعی َهبْرُْقلا : هلصولا و  هَلیسَولا : یَنعَم  دیوگ : یم  سپـس  دش ، کیدزن  ینعی  َبَّرقَت ، يأ : هَیِلا  َلَسَو  لاُقی  دیامرف : یم  یـسربط  موحرم 
یکیدزن لاصتا و  بجوم  هک  يزیچ 

(5) .دوش یم 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

ص:43
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(1) «. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلیبَس  ِیف  اوُدِهاج  َهَلیسَْولا َو  ِهَیِلا  اوُغَْتبا  َو    َ هّللا اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  »

، دییامن هدهاجم  وا  هار  رد  دیدرگ و  وا  يوس  هب  هلیسو  راتساوخ  دیـشاب و  هتـشاد  یهلا  ياوقت  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا  ناه  )
(. دیوش راگتسر  هک  دشاب 

.دنوادخ هار  رد  هدهاجم  یموس  هلیسو و  يرگید  اوقت و  یکی  تسا : هدش  تیانع  عوضوم  هس  هب  هکرابم  هیآ  رد 

یم برق  لئاسو  هتـسیاش  لامعا  دنتـسه ، برق  لئاسو  شیالآ  یب  تاداقتعا  تسا ، نوگانوگ  یهلا  سدـقم  تحاـس  هب  برق  لـئاسو 
ياهزیوآ تسد  نیرت  مکحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  اج  نآ  ات  دنتـسه  برق  لئاسو  زا  مه  یهلا  يایلوا  ّتبحم  دنـشاب ،

(2) .دیامرف یم  یفرعم  ادخ  هار  رد  ّتبحم  زا  ترابع  ار  نامیا 

تیاور رد  مهمالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  (3) و  درامـش یم  رب  ار  راـگدرورپ  هب  برقت  لـئاسو  زا  يدادـعت  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نامیالا نُولِّسَوَتُملا  ِهب  َلَّسَوَت  اَم  ُلَْضفَأ  : » دیامرف یم  دیامن و  یم  یفرعم  یهلا  برق  لئاسو  ار  هحلاص  لامعاو  نامیا  هعومجم  یعماج 

(4) «. ِّرِّسلا یف  هقدَّصلاو  : » دیامرف یم  هک  نآ  ات  ِِهلوُسَر » و    ِ هّللاب

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  ات  شربمایپ -  دنوادخ و  هب  نامیا  زا : تسا  ترابع  دندرگ  لّسوتم  نیلـسوتم ، نادب  هک  يزیچ  نیرت  هتـسجرب  )
(. یناهنپ یفخم و  هقدص  و 

یعیش گنهرف  رد  لسوت 

.وا هاگشیپ  رد  ناشیا  نداد  رارق  هطساو  یهلا و  يایلوا  هب  کّسمت  ینعی  یعیش  گنهرف  رد  لسوت 

: دریگ یم  ماجنا  ریز  تروص  ود  هب  لسوت 

مهیلع راهطا  همئا  وهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هاج  تکرب و  هب  نآ  ءاضق  تساوخرد  لاـعتم و  دـنوادخ  زا  تجاـح  بلط   - 1
َکِِّیبَِنب َْکَیِلا  ُهَّجَوَتَا  َُکلَأسَا َو  ّینِا  َّمُهّللَا  : » دیوگ یم  هک  نآ  دننام  مالسلا 

ص:44

.35  / هدئام - 1
تیاور 6. ص190 ، ج3 ، یفاک ، لوصا  - 2

هبطخ 109. هغالبلا ، جهن  - 3
ص386. ج69 ، راونألا ، راحب  - 4
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.(1)« ِهَمْحَّرلا ِِیبَن 

.دندرگ تجاح  ندروآرب  راتساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  ناشیا  هک  تروص  نیدب  راهطا  همئا  مرکا و  ربمایپ  زا  تساوخرد   - 2

هب ناوت  یم  داد  دنگوس  وا  تایآ  نآرق و  هب  ار  دـنوادخ  ناوت  یم  هک  روط  نامه  تسا و  راگدرورپ  ًالماک  بطاخم  لّوا  تروص  رد 
رگا دـندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دـیوگ  یم  هعامـس  .داد  مسق  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 

: وگب یتشاد  لاعتم  دنوادخ  زا  یتجاح 

َّمُهّللَا »

َیِّلَُـصت نَأ  ِرْدَقلا  َِکلذ  ِّقَِحب  ِنأَّشلا َو  َِکلذ  ِّقَِحبَف  ِرْدَقلا  َنِم  ارْدَق  ِنأَّشلا َو  َنِم  اًنأَش  َكَْدنِع  اَمَُهل  َّنِاَف  ٍِّیلَع  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  َکلَأْسَا  ّینإ 
(2) «. اَذَک اَذَک و  ِیب  َلَعفَت  نأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع 

تاـماقم و زا  یماـقم  وـت  دزن  رد  رفن  ود  نآ  يارب  اریز  یلع ، دّـمحم و  ماـقم  شزرا و  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  نم  ادـنوادخ ، )
نیا ماقم و  نیا  قح  هب  دراد ، دوجو  اهشزرا  زا  یشزرا 

(. نک راتفر  نانچ  نینچ و  نم  اب  تسرفب و  شنادناخ  ربمایپ و  رب  دورد  شزرا 

تروص هب  اـهنآ  یلو  دنـشاب ، یم  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  بطاـخم  هچ  رگ  مود  تروـص  رد 
هدوب میرک  نآرق  روتسد  دروم  ناشیا  تایح  نامز  رد  مرکا  ربمایپ  هب  تبسن  هدوب و  ینید  ًالماک  مه  لمع  نیا  دنتسه و  حرطم  هطساو 

: دیامرف یم  هک  نانچمه  تسا ،

 َ هّللا اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو    َ هّللا اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاج  ْمُهَـسُْفنَا  اوُمَلَظ  ِْذا  ْمُهَّنَا  َول  َو    ِ هّللا ِنْذِِاب  َعاَُطِیل  ِّالا  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَا  امَو  »
(3) «. اًمیِحَّر ًاباّوَت 

ناشیا رگا  و  دوش ، يوریپ  وا  زا  دنوادخ  هزاجا  اب  هک  نآ  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ  ام  )

یم شزرمآ  بلط  ناشیا  يارب  مه  ربمایپ  دنتساوخ و  یم  شزرمآ  دنوادخ  زا  هدمآ و  وت  دزن  هب  دندرک  ملظ  ناشدوخ  هب  هک  یماگنه 
(. دنتفای یم  نابرهم  هبوت و  هدنریذپ  ار  دنوادخ  درک 

ص:45

.لسوت ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
ص348. ج4 ، یفاک ، لوصا  - 2

.64  / ءاسن - 3
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ربمایپ هب  لسوت  دروم  رد  يزار  رخف  زا  ینانخس 

هک نآ  مود  لّوا و  .دـنک  یم  ناـیب  هجو  هس  مدرم  يارب  ربماـیپ  رافغتـسا  هدـیاف  ترورـض و  دروـم  رد  هیآ  نیمه  لـیذ  رد  يزار  رخف 
ربمایپ زا  هک  دوب  مزال  تهج  نیا  زا  دـندوب و  هدرک  ناشیا  روتـسد  زا  دّرمت  هدومن و  نیگمغ  ار  ربماـیپ  هیآ  رد  رظن  دروم  ناراـکهانگ 

یماگنه یلو  دشاب ، یللخ  ياراد  ناشیا  هبوت  دیاش  هک  نآ  موس  دوش و  ششخب  راتـساوخ  ناشیا  يدب  هانگ و  هب  تبـسن  هک  دنهاوخب 
دنک یم  نایب  ار  شربمایپ  زا  دنوادخ  لیلجت  هک  نآ  زا  دعب  سپس  دبای و  یم  ار  لوبق  قاقحتسا  دش  همیمض  نآ  هب  ربمایپ  رافغتـسا  هک 

دقف هوءاج  اذا  مّهنأ  و  : » دیوگ یم 

کلذک ناک  نم  هقلخ و  نیب  هنیب و  اریفس  هلعج  هیحوب و  همرکا  هتلاسرب و  هّللا  هصخ  نم  اوءاج 

.(1)« هتعافش دریال  هّللا  ناف 

یحو هب  هداد و  صاصتخا  شتلاسر  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  دنا  هدمآ  یـسک  دزن  هب  دـندمآ  ادـخ ) لوسر   ) وا دزن  هب  هک  یماگنه  ینعی :
.دنک یمن  در  ار  شتعافش  دنوادخ  دشاب  نینچ  هک  یسک  هداد و  رارق  شتاقولخم  شیوخ و  نیب  ریفس  ار  وا  هدومرف و  مارکا  دوخ 

هدومن و حرطم  ار  مرکا  لوسر  تعافش  عوضوم  تسا  تنس  لها  گرزب  نیرّسفم  زا  هک  يزار  رخف  دوش  یم  هظحالم  هک  روط  نامه 
.دناد یم  يرورض  رثؤم و  نانآ  يارب  ار  ترضح  نآ  رافغتسا  ناراکهنگ ، رافغتسا  اب  هارمه 

اهنآ هداد و  رارق  تمذم  دروم  وا  زا  رافغتسا  تساوخرد  مدع  لوسر و  هب  ییانتعا  یب  هطساو  هب  ار  ناقفانم  میرک  نآرق  نآ ، رب  هفاضا 
تایآ رب  هفاضا  دیامن و  یم  یفرعم  ربکتسم  ار 

: دیامرف یم  نوقفانم  هروس  رد  ءاسن  هروس 

.(2)« َنوُِربْکَتْسُم ْمُه  َنوُّدُصَی َو  ْمُهَْتیَأَر  ْمُهَسُؤُر َو  اْوََّول    ِ هّللا ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اِذا  «َو 

دننادرگ یم  رب  ار  دوخ  ياهرس  دبلط  شزرمآ  راگدرورپ  زا  امـش  يارب  ادخ  ربمایپ  ات  دییایب  دوش ، یم  هتفگ  ناشیا  هب  هک  یماگنه  (و 
(. دنزرو یم  رابکتسا  هدومن و  ضارعا  ربمایپ ) تمدخ  ندیسر  زا  (و 

ص:46

ص162. ج10 ، بیغلا ، حیتافم  ریسفت  - 1
.5  / نوقفانم - 2
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(1) .تسا هدـش  حرطم  میرک  نآرق  رد  اـهراب  هک  تسا  یعرـش  تنـس  کـی  ناراـکهانگ  ناـنمؤم و  يارب  مرکا  لوسر  شزرمآ  بلط 
قبط شردپ  يارب  میهاربا  ترـضح  هک  نانچمه  تسا  هدوب  مه  نیـشیپ  ناربمایپ  نایم  رد  هک  نآ  رب  هفاضا  یهلا  هاگـشیپ  رد  تطاسو 

: دومرف هک  نانچ  شنادنزرف  يارب  مه  بوقعی  ترضح  درک و  شزرمآ  بلط  دوب  هداد  هک  يا  هدعو 

.(2)« ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِا  ّیبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَا  َفْوَس  »

(. تسا نابرهم  هدنشخب و  وا  انامه  منک ، یم  ششخب  بلط  دوخ  راگدرورپ  زا  امش  يارب  )

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یعامتجا  ای  یـصخش و  جئاوح  دروم  رد  هک  هدوب  مسر  مه  ناشیا  باحـصا  مرکا و  لوسر  هریـس  رد 
.دروآ یم  رب  ار  ناشیا  تجاح  دنوادخ  هجیتن  رد  دومرف ؛ یم  اعد  نانآ  يارب  مرکا  ربمایپ  دندومن و  یم  اعد  تساوخرد  هلآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ياعد  زا  هنومن  ود 

تدایع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مدوب ، هدش  رامیب  هّکم  رد  تفگ  مردپ  هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  دعـس  تنب  هشیاع   - 1
: دومرف نآ  زا  دعب  دومن و  حسم  ارم  مکش  هنیس و  سپس  داهن ، نم  یناشیپ  يور  رب  ار  دوخ  تسد  دمآ ، نم 

(3) «. ُهَتَرجِه َُهل  ْمِْمتَأ  ادْعَس َو  ِفْشا  َّمُهّللَا  »

(. نک مامت  هدومن و  لماک  ار  وا  ترجاهم  شخب و  افش  ار  دعس  اراگدرورپ  )

.تسا هدرک  تیاور  دووادوبا  يراخب و  حیحص  زا  عماجلا » جاتلا   » ار تیاور  نیا 

هکمرد هک  تساوخ  یمن  دـش و  راـمیب  دوب  هتفر  هکم  هب  هک  يرفـس  رد  دـعب  دوـمن ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  دعـس  هک  نآ  حیـضوت 
لوسر ياـعد  تکرب  زا  ور  نیا  زا  هنیدـم ، هب  وا  تشگزاـب  يارب  مه  دومرف و  اـعد  وا  دوبهب  يارب  مه  ربماـیپ  قوف  تیاور  قـبط  دریمب 

مه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ص:47

.12/ هنحتمم 11 ؛  / حتف /62 ؛ رون /159 ؛ نارمع لآ  ياه  هروس  ك.ر : - 1
.98  / فسوی - 2

ص351. ج1 ، لوسرلا ، ثیداحا  یف  لوصألل  عماجلا  جاتلا  - 3
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.درک یگدنز  اج  نآ  رد  یتدم  تشگزاب و  هنیدم  هب  مه  دش و  بوخ 

هک دوب  هعمج  زامن  هبطخ  نایم  رد  مرکا  ربمایپ  .داد  خر  هنیدـم  رد  ناراب  یطحق  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  دـیوگ  یم  کلام  نب  سنا   - 2
: تفگ دش و  دنلب  يرازف  نصح  نب  هجراخ  مان  هب  يدرم 

لوسر .دیامرف  باریـس  هدومن و  لزان  ناراب  ام  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  امرف  ییاعد  دـنتفر ، نیب  زا  اهدنفـسوگ  اهبـسا و  هّللا  لوسر  ای 
.دومرف اعد  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ناراب سپـسو  دـمآ  دـیدپ  ییاهربا  تساخرب و  داب  یلو  تشادـن ، يربا  چـیه  دوب و  فاص  هشیـش  دـننام  هب  نامـسآ  دـیوگ  یم  سنا 
.تشاد همادا  دعب  هعمج  ات  درک و  ندیراب  هب  عورش  دزیر  یم  کشم  هناهد  زا  هک  یبآ  دننامه 

.(1) تسا هدرک  تیاور  يذمرت  ءانثتسا  هب  هناگ  شش  حاحص  هیلک  زا  عماجلا  جاتلا  ار  تیاور  نیا 

لاـعتم دـنوادخ  زا  هـک  دـهاوخ  یم  وا  زا  هداد و  رارق  هلیـسو  ار  ربماـیپ  مرکا ، لوـسر  تنــس  مـیرک و  نآرق  زا  يوریپ  هـب  مـه  هـعیش 
ناشیا زا  دنتسه  رهطا  ربمایپ  نانیشناج  یهلا و  يایلوا  راهطا ، همئا  هک  اج  نآ  زا  دیامن و  ار  اعد  تباجا  ای  هانگ و  شزرمآ  تساوخرد 

نیمه هب  مه 

.دیامن یم  تساوخرد  تروص 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياعد  زا  هنومن  ود 

اعد يو  يارب  هک  دومن  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  دوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هتـسجرب  باحـصا  زا  یکی  یـسیع  نب  داّـمح   - 1
نیدتم و نادناخ  کی  زا  يرـسمه  دیامرف و  تیانع  یعیـسو  لزنم  غاب و  دنک و  تمـسق  وا  هب  یناوارف  جح  لاعتم  دـنوادخ  ات  دـیامرف 

.دنک تیانع  يراکوکین  نادنزرف  دیامن و  بیصن  یفیرش 

: هک دندومرف  اعد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص:48

.هلاسرلاو هوبنلا  باتک  ص286  ج3 ، لوصألل ، عماجلا  جاتلا  - 1
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«. اراْربَا ادالوَا  ٍمارِک و  ٍموَق  ْنِم  ًهَِحلاص  ًهَجوَزَو  انَسَح  اراَد  اعایِض َو  ُْهقُزْرا  ًهّجح َو  َنیسْمخ  ِهب  ُّجِحَی  ام  یسیع  ِنب  َداّمَح  ْقُزْرا  َّمُهّللَا  »

ینادنزرف هتسجرب و  يا  هداوناخ  زا  حلاص  يرسمه  بوخ و  یلزنم  غاب و  جح و  رفس  هاجنپ  امرف  بیصن  یسیع  نب  داّمح  هب  ادنوادخ ،
.راکوکین

تشذگزا 48 سپ  هک  دومرف  تباجا  داّمح  دروم  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مه  لاعتم  دنوادخ 

(1) .دیامن یم  نایب  شتسود  يارب  ار  اهنآ  یمامت  جح  رفس 

نم هداوناخ  ردام و  ردـپ و  موش ، تیادـف  تفگ : دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  ییوناب  دـیوگ : یم  یفریـص  ریدـس   - 2
.دنتسه امش  رادتسود 

.یهاوخ یم  هچ  لاح  یتفگ و  تسار  دومرف : ماما 

يوزاب رد  یصرب  يدُضَع ؛» یف  ٌحْضَو  یَنباصَأ   » موش تیادف  ربمایپ ، رسپ  يا  تفگ : وناب 

.مبای دوبهب  دوش و  فرطرب  هک  نک  اعد  نم  يارب  تسا ، هدمآ  دیدپ  نم 

 : دومرف هتشادرب و  اعد  هب  تسد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.(2)« یئاعد َهباِجا  َرثَا  يُرت  اَم  َِکتَِیفاع  َكِوفَع و  ْنِم  اهِسْبلَا  ٌمیمَر  یِه  َماظِعلا َو  ِییُحت  َصَربَالا َو  َهَمْکَالا َو  ُئِرُبت  َکَّنِا  َّمُهّللَا  »

دوجو نم  رد  يدایز  مک و  رثا  هنوگچیه  يرامیب  نآ  زا  هک  یلاـح  رد  متـساخرب  شیوخ  ياـج  زا  دـنگوس ، دـنوادخ  هب  تفگ : وناـب 
.تشادن

اعد لسوت و  توافت 

یتایآ هطساو  هب  سپس  دننک و  یم  ادخ  ریغ  لباقم  رد  اعد  هب  مهتم  مه  ار  ناناملسم  ریاس  هکلب  هعیـش و  ادتبا  شناوریپ  باهولادبع و 
رد شیاین  اعد و  هجو  چیه  هب  هعیش  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  یلو  دنیامن ، یم  موکحم  ار  ناشیا  دنک  یم  یهن  ادخ  ریغب  ءاعد  زا  هک 

دهد و یم  رارق  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هطساو  هلیسو و  ار  یهلا  يایلوا  هکلب  دنک ، یمن  ادخ  ریغ  لباقم 

: دوش یم  هراشا  یخرب  هب  کنیا  هک  دراد  دوجو  اعد  لسوت و  نایم  يرایسب  ياه  قرف 

ص:49

ص116. ج47 ، راونألا ، راحب  - 1
ص 65. ج47 ، راونألا ، راحب  - 2
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یم ادـخ  زا  افرـص  اعد  رد  .جایتحا  لسوت  رد  تسا و  لالقتـسا  اعد  رد  .تطاسو  لـسوت  رد  تسا و  وعدـم  رد  تلاـصا  اـعد  رد   - 1
.دنهاوخب دنوادخ  زا  ناشیا  هک  مینک  یم  تساوخرد  همئا  ای  ربمایپ  زا  لسوت  رد  میهاوخ و 

یگتـسیاش و هکلب  تسین ، دوهـشم  یتیدوبع  یگدـنب و  هنوگ  چـیه  هک  لسوت  فالخ  هب  دراد  دوجو  یگدـنب  تدابع و  اـعد  رد   - 2
.تسا روظنم  لباقم  فرط  ناحجر 

صخـشم لسوت  رد  اریز  دشاب ، یم  دیحوت  يایوگ  ًالماک  هکلب  تسین  كرـش  اهنت  هن  تسا و  هتفرگ  رارق  دـیحوت  وترپ  رد  لسوت   - 3
مهیلع همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دشاب ، یم  وا  تاجاحلا  یـضاقو  تسوا  قزار  قلاخ و  تسا ، لاعتم  دنوادخ  لصا  هک  تسا 

.دنیامن یم  تساوخرد  وا  زا  دنتسه و  وا  هب  دنمزاین  مه  مالسلا 

رگید ههبش 

تلحر هتفر و  ایند  زا  ربماـیپ  دـنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  نآ  دـنیامن و  یم  حرطم  مه  ار  يرگید  ههبـش  باهولادـبع  ناوریپ 
.دشاب یم  لطاب  وغل و  یعوضوم  تسا  هدرک  توف  هک  یسک  زا  تجاح  تساوخرد  تعافش و  بلط  هدومن و 

دنوادخ دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندوب  هدنز 

یب هب  ار  دوخ  ای  هتـشادن و  عالطا  یمالـسا  گـنهرف  زا  ناـشیا  هک  تسا  نآ  زا  هتـساخرب  لاکـشا  نیا  تفگ : دـیاب  ناـشیا  باوج  رد 
هک دیربم  نامگ  دیامرف  یم  يا  هیآ  رد  یهلا  باتک  نیا  هک  يروط  هب  دنتسه  هدنز  ادهـش  میرک ، نآرق  هاگدید  زا  .دننز  یم  یعالطا 

تسا و هدنز  دیهـش  میرک  نآرق  تداهـش  هب  . (2) دنتـسه هدرم  ناشیا  هک  دـییوگم  دـیامرف  یم  رگید  يا  هیآ  رد  (1) و  دنا هدرم  اهنآ 
روـخ و یناـهج و  نیا  یگدـنز  زا  رت  هدـنزرا  بتارم  هب  مّعنت  نآ  یگدـنز و  نآ  دـشاب و  یم  وا  روـضح  رد  یهلا  ياـهتمعن  هب  مّعنتم 

یناسنا تسا  نکمم  .تسا  يویند  باوخ 

ص:50

.169  / نارمع لآ  - 1
.154  / هرقب - 2
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ناسنا یلو  تسین ، يونعم  تایح  یگدـنز و  رون  هب  رونم  اریز  (1) ؛ دشاب هدرم  دونـش ، یم  دیوگ و  یم  هک  یلاح  نیع  رد  ایند  نیا  رد 
دناد یم  هدنز  ار  دیهـش  دـنوادخ  لاح  ره  هب  .تسا  يونعم  تایح  یهلا و  رون  هب  رونم  نوچ  دـشاب ، هدـنز  مه  گرم  زا  سپ  يرگید 
هدرم دـشاب  یم  وا  تیادـه  رثا  زا  دراد  هچ  ره  دیهـش  تسا و  نادیهـش  ربهر  هک  يربمایپ  اـیآ  تسا ، هدـش  هعطق  هعطق  شندـب  هچرگ 

!؟ دشاب یم  هدرم  تسا  هدومن  یهلا  ریسم  رد  ار  اهراثیا  نیرت  یلاع  تسا و  نادیهش  دیس  هک  ینیسح  ماما  ایآ  و  تسا !؟

تلاهج یگدنز  هک  يروط  هب  دوب  اه  یگدنز  ریاس  زا  رترب  رتالاب و  بتارم  هب  یگدنز  کی  دوب  هک  مه  ایند  نیمه  رد  ربمایپ  یگدنز 
رّونم وا  دوب ، یناحور  يونعم و  یگدنز  کی  يداع  یگدنز  نیا  رب  هفاضا  ربمایپ  یگدنز  . (2) تسا یگدرم  وا  لباقم  رد  نارگید  راب 

یحو و رون  هب 

ناونع هب  تسا و  هنادواج  ربمایپ  يونعم  یگدنز  .ینابر  تادییأت  هب  دیؤم  دوب و  یهلا  تلاسر 

.دشاب یم  قوزرم  شراگدرورپ  دزن  رد  نادیهش  ناربمایپ و  ربهر 

كانبات كاپ و  ياه  هرهچ  نآ  هب  هعیـش  ور  نیا  زا  دنـشاب و  یم  راگدرورپ  دزن  رد  يا  هبیط  تایح  ياراد  راـهطا  همئا  مرکا و  ربماـیپ 
: دیوگ یم  دنک و  یم  رافغتساو  اعد  تساوخرد  دوش و  یم  لسوتم 

 «ِ. هّللاَْدنِع اَنل  ْعَفْشا    ِ هّللاَْدنِع اًهیجَو  ای  »

(. امنب دنوادخ  دزن  رد  ار  ام  تعافش  یتسه ، هّجوم  دنموربآ و  راگدرورپ  دزن  رد  هک  یسک  يا  )

مه تعدـب  نیا  .دریگ  یم  ماجنا  هطلاغم  اب  هارمه  هک  تسین  شیب  یتعدـب  باهولادـبع  هیمیت و  نبا  نانخـس  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اـب 
.وا باحصا  مرکا و  ربمایپ  هریس  مهو  تسا  ینآرق  تایآ  فلاخم 

رکذت

دیاب هنایماع  تاریبعت  ارهق  هک  دـهدب  نایباهو  تسد  هب  هناهب  تسا  نکمم  مه  اهنآ  لامعا  ای  هعیـش و  ماوع  نانخـس  زا  يا  هراـپ  رهاـظ 
اهنآ ات  دوش  حیحصت  هتسجرب  املع  طسوت 

ص:51

.81  / لمن - 1
.121  / ماعنا - 2
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ضرغم و نانمشد  یکی  دننز ، یم  نید  هرکیپ  هب  هبرض  هورگ  ود  اریز  دریگن ، رارق  نافلاخم  تسد  رد  مه  يا  هناهب  دندرگ و  تیاده 
یم وا  بایـسآ  هب  بآ  شیوخ  ولغ  تلاهج و  اب  مه  نادان  تسود  تسا و  هناـهب  رکف  رد  ضرغم  نمـشد  ، (1) نادان ناتسود  يرگید 

.دزیر

گنهرف دـنزرو و  رارـصا  شیوخ  ضارتعا  رب  مه  نانمـشد  دـننام و  یقاب  تلاهج  رد  ناتـسود  هک  دوش  یم  ببـس  مه  املع  توکس 
.ددرگ شودخم  مه  عّیشت  هوکشاب 

ریصب عیمس و  يانعم 

، دـشاب یم  اونـش  ینعی  تسا ؛ عیمـس  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تشاد  هجوت  قوف  تاـجانم  تاراـبع  لـیذ  رد  دـیاب  هک  يا  هتکن  نیموس 
وا زا  تسا و  دنوادخ  یتاذ  هک  یملع  تسا ، یهلا  ملع  تایصوصخ  زا  یگژیو  ود  نیا  .دشاب  یم  انیب  ینعی  تسا ؛ ریـصب  هک  نانچمه 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دشاب ، یم  کفنیال 

.(2)« ُریصَْبلا ُعیمَّسلا  َوُه  ْیَش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  »

(. تسا انیب  اونش و  وا  تسین و  زیچ  چیه  وا  دننام  )

هب مناوخ و  یم  ار  وت  هک  یماگنه  امرف  تباجا  ار  مراتفگ  نک و  تیانع  نم  هب  ادـنوادخ ، ینعی  تسا ؛ روظنم  يزاجم  يانعم  نیارباـنب 
.منک یم  اعد  هک  ینامز  امن  فطل  نم 

يا  (3) «، یتَحْدـِم ُعیِمَـس  ای  ْعَمْـساَف  : » مییوگ یم  حاتتفا  ياعد  رد  هک  نانچمه  تسا  دوجوم  مه  رگید  ياـهاعد  رد  هلمج  نیا  هباـشم 
ادخ ینعی  هَدِمَح » نَِمل    ُ هّللا َعِمَس  : » مییوگ یم  عوکر  زا  نتساخرب  زا  سپ  هک  نآ  ای  ریذپب و  ینعی  ونـشب ؛ ارم  شیاتـس  اونـش  دنوادخ 

(4) .دوش یم  هدناوخ  رصع  زامن  بیقعت  رد  دنک و  یم  شیاتس  ار  وا  هک  یسک  يانث  دونشب 

ّینِا َّمُهّللَا  ُعَمـُسی  ٍءاعُد ال  نِمو  ُعَفُرت  ـال  ٍهالَـص  نِمو  ُعَفنَی  ـال  ٍملِع  نِمو  ُعَشخَی  ـال  ٍبلَق  نِمو  ُعَبـشَت  ـال  ٍسفَن  نِم  َکـِب  ُذوُعَا  ّینإ  َّمُهّللَا  »
َدَْعب َءاخَّرلا  ِبْرَْکلا َو  َدَْعب  َجَرَْفلا  ِرْسُْعلا َو  َدَْعب  َرُْسْیلا  َُکلَئْسَا 

ص:52

ص489. تمکح 117 ، هغالبلا ، جهن  ٍلاَق » ٌضِْغبُم  لاغ و  بحم  ِنَالُجَر  َّیف  کله  : » دومرف نانمؤم  ریما  - 1
.11  / يروش - 2

.حاتتفا ياعد  - 3
.تئارق لصف  لئاسملا ، حیضوت  - 4
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(1) «. َْکَیِلا ُبُوتَا  َكُرِفْغَتسَا َو  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ال  َکنِمَف ، ٍهَمِْعن  ْنِم  اِنب  ام  َّمُهّللَا  ِهَّدِّشلا ،

الاب هک  يزامن  زا  دـهدن و  هدـیاف  هک  یملع  زا  ددرگن و  عشاخ  هک  یبلق  زا  دوشن و  ریـس  هک  یـسفن  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  ادـنوادخ ، )
يراتفرگ و زا  سپ  ار  شیاشگ  یتخـس و  زا  سپ  ار  یناسآ  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ، دوشن ، هدینـش  هک  ییاعد  زا  دورن و 
هب مبلط و  یم  شـشخب  وت  زا  دشاب ، یمن  وت  زا  ریغ  يدوبعم  تسوت ، زا  میراد  تمعن  هچنآ  ادـنوادخ ، .یتسدـگنت  زا  سپ  ار  یناوارف 

(. میامن یم  تشگزاب  وت  يوس 

ریس هک  یسفن  لّوا  یناسنا  لمع  نیرت  هدنزرا  ینطاب و  يورین  نیرت  یساسا  يارب  مه  نآ  هدش  گرزب  تفآ  جنپ  هب  هراشا  اعد  نیا  رد 
یهلا هاگـشیپ  رد  عوشخ  هنوگ  چـیه  هک  یبـلق  مود  يا ، هتـساوخ  ناـهاوخ  هظحل  ره  دـشاب و  یـسوه  يوه و  یپ  رد  زور  ره  دوـشن ،

ملع موس  دراذگ ، رثا  يو  رد  وا  زا  ینخس  هن  دراد و  ادخ  يوس  هب  یششک  هن  درادن  یشمرن  هتفرگ و  ارف  ار  وا  تواسق  دشاب ، هتـشادن 
هک شزرا  یب  يزامن  مراهچ  دشخبن و  يا  هرهب  هک  يا  هدیاف  یب 

هک قیالان  ییاعد  مجنپ  دریگن ، ماجنا  یجارعم  دشاب و  هتشادن  ار  یهلا  تحاس  هب  اقترا  تقایل 

.هدینشن مه  وا  هتفاین و  ماجنا  ییاعد  ایوگ  دشابن ، یهلا  شریذپ  لباق  ًالصا 

ص:53

.دّجهتملا حابصم  زا  لقن  هب  ص37  نانجلا ، حیتافم  - 1
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موس تمسق 

هراشا

«. ِیباَوث َْکیََدل  اِمل  اًیِجار  َْکَیِلا  اعِّرَضَتُم  ََکل  اًنیکَتْسُم  َْکیَدَی  َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیِلا َو  ُْتبَرَه  ْدَقَف  »

همجرت

هب راودـیما  مراد و  تجاح  زاین و  راـهظا  هدوب و  عشاـخ  عضاـخ و  هک  یلاـح  رد  ما  هداتـسیا  تهاگـشیپ  رد  ما و  هتخیرگ  وت  يوس  هب 
مدوخ يارب  دشاب  یم  وت  دزن  رد  هک  هچنآ  زا  یشاداپ 

.متسه

اه هژاو 

.نتخیرگ بره :

.ما هداتسیا  وت  هاگشیپ  رد  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  َْکیَدَی : َْنَیب  ُْتفَقَو 

اُوناَکَتْـسا اَـمَف   » زیزعلا لـیزنتلا  یفو  ...َّلَذو  عضخ  لـجرلا : ناکَتـسا  و  دـیوگ : یم  روظنم  نبا  .عوشخ  عوـضخ و  هناکتـسا : اًنیکَتْـسُم ،
.دنا هتفگ  نآ  هباشم  مه   (4) یحیرط خیش  (3) و  یسربط خیش  (2) ؛ اوعضخ امف  يا   (1)« مِهِّبَِرل

هیآ اعد و  نومضم  اب  تسا  روهـشم  هک  نآ  رب  هفاضا  لّوا  يانعم  یلو  ، (5) دنا هتسناد  نوکس  هنیکس و  زا  ار  ناکتـسا  مه  یخرب  هتبلا 
.تسا رت  بسانم  مه  نآرق  هکرابم 

ص:54

.76/ نونمؤم - 1
ص218. ج13 ، برعلا ، ناسل  - 2

ص113. ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 3
ص267. ج6 ، نیرحبلا ، عمجم  - 4

ص113. ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 5
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ینعی هّللا ِ»  َیِلا  َعَّرَضَت   » هدمآ دراوملا  برقا  سوماق و  رد  اعد ، رد  رارصا  ّللذت و  اعِّرَضَتُم :

رد نینچمه  ، (1) داد رارق  تجاح  بلط  ضرعم  رد  ار  دوخ  یلوق  هب  و  درک ، ّللذت  لاهتبا و 

.تسا هدرک  همجرت  عوضخ  يانعم  هب  سوماق 

(2)« اوُعَّرَـضَت انُـسَْأب  ْمُهَءاج  ِْذا  الْوَلَف  » ّلجَوَّزَع ُُهلوَق  َو  َعَّشَخَت ، َلَّلَذَت َو  َعَّرَـضَت : َو  َّلَذ ، َعَضَخ َو  هصالخ :) تروص  هب   ) دیوگ روظنم  نبا 
(3)« ًهَیْفُخ اًعُّرَـضَت َو  ُهَنوُعْدَت   » ّلَجَوّزَع ُهلوَق  هَثاِغتْـسِالا َو  يِّوَلَّتلَا َو  عُّرَـضَتلا : َو  َلَهَْتبِا ، يأ    ِ هّللا َیِلا  َعَّرَـضَت  اوُعَـضَخ َو  اُولَّلَذَـت َو  ُهانعَمَف 

(4) .ّلَجَوَّزَع   ِ هّللا َیِلا  ُهَجاحلا  ِْرقَفلا و  ُهّدش  یِه  َهَعارِّضلا َو  َنیرِهْظُم  هَنوُعْدَت  ینعَملَا :

.دیما ءاجر ، اًیِجار :

ْلَه : » دـیامرف یم  رفیک  دروم  رد  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دوش  یم  هتفگ  دـب  کین و  لامعا  يازج  هب  باوث  رفیک ، شاداپ ، باوث :
.(6)« ...ٍتاَّنَج اُولاَق  اَِمب    ُ هّللا ُمَُهباَثَاَف  : » دیامرف یم  کین  شاداپ  دروم  رد  »(5) و  َنُولَعْفَی اُوناَک  اَم  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث 

حرش

.وا رضحم  رد  نداتسیا  يرگید  دنوادخ و  يوس  هب  نتخیرگ  یکی  تسا ؛ بلطم  ود  يایوگ  تمسق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

دنوادخ يوس  هب  زیرگ 

ناطیش هچ  درب  هانپ  ادخ  هب  يا  هلغـشم  ره  زا  دیاب  دنک ، یم  يراتفرگ  داجیا  ادخ  زا  ریغ  زیچ  ره  هب  یگتـسبلد  َکیلا : ُْتبَرَه  ْدَقَف   - 1
هجوتم دوخ  هب  دراد و  لفاغ  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  هکلب  تورث ، توهـش  هچ  دشاب  تسایر  ياوه  هچ  هراما ، سفن  هچ  دـشاب 

.دیامن یم  يرگ  هولج  ناسنا  لباقم  رد  هک  تسا  یتب  دنک 

ص:55

ص180. ج4 ، نآرق ، سوماق  - 1
.43  / ماعنا - 2
.63  / ماعنا - 3

.222 ص221 -  ج8 ، برعلا ، ناسل  - 4
.36  / نیفّفطم - 5

.85  / هدئام - 6
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 : تفگ هک  دیامرف  یم  ربمایپ  حون  نابز  زا  میرک  نآرق 

.(1)  «ِ هّللا َیِلا  اوُّرِفَف  »

(. دیزیرگب ادخ  يوس  هب  )

تـسد زا  ار  دوخ  زیزع  رمع  لباقم ، رد  دروآ  یم  تسد  هب  هک  ار  يزیچ  ره  دنک و  یم  ناسنا  هک  ار  يراک  ره  دیوگ : یم  يزار  رخف 
هک نآ  رگم  تسا  هدرک  ررـض  يا  هلماعم  ره  رد  یمدآ  اذل  درادن و  ار  هتفر  تسد  زا  رمع  شزرا  هجو  چیه  هب  زیچ  نآ  هک  دـهد  یم 

تـسد هب  ار  يرت  هدـنزرا  زیچ  یلو  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رمع  هچ  رگ  تروص  نیا  رد  دـنک ، فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  شرمع 
.درب هانپ  ادخ  هب  تخیرگ و  دیاب  زیچ  همه  زا  ور  نیا  زا  دشاب ، یم  یگنادواج  یهلا و  تیاضر  هک  تسا  هدروآ 

ربص قح و  هب  هیصوت  هداد و  ماجنا  هتسیاش  لامعا  هدروآ ، نامیا  هک  ار  يدارفا  رگم  دناد  یم  نایز  نارـسخ و  رد  ار  همه  دیجم  نآرق 
.(2) دنیامن یم 

هدنهانپ یهاگهانپ  هب  هدید و  نمشد  زا  يرکشل  الب و  زا  ینافوط  نایم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  دننام  هب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هقالط هس  ار  مومذم  يایند  هدیهر و  یگتـسباو  ره  زا  هک  ماما  ما ، هدـش  هدـنهانپ  وت  هب  هتخیرگ و  وت  يوس  هب  دـیوگ : یم  تسا  هدـش 

اب تسا  هدرک 

«. َْکَیِلا ُْتبَرَه  ْدَقَف  : » دیوگ یم  صالخا  یناهج 

میتسبب قلخ  يور  هب  تولخ  رد  ام 

میتسشن وت  اب  میدمآ و  زاب  همه  زا 

دنوادخ هاگشیپ  رد  روضح 

: تسا مزال  هتکن  هس  هب  هراشا  تمسق  نیا  رد  َْکیَدَی : َْنَیب  ُْتفَقَو  َو   - 2

يوس هب  شساوح  یمامت  دنک ، یم  زاین  زار و  وا  اب  دنیب ، یم  رضاح  ادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  اعد  ماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  فلا - 
ور وت  يوس  هب  دوـجو  یماـمت  اـب  ینعی  »(3) ؛ َکـْیَلَع یّلُِکب  ُْتلَْبقَا  َو  : » دـیامرف یم  هیعدا  یخرب  رد  تسا ، هجوـت  اـپ  اـت  رـس  تسوا و 

ناسنا هتبلا  .مدروآ 

ص:56

.50  / تایراذ - 1
.رصع هروس  - 2

ياعد 28. هیداجس ، هفیحص  - 3

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 82 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_56_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_56_3
http://www.ghaemiyeh.com


یـصاخ یگژیو  زا  تداـبع  تلاـح  یلو  دـنناد ، یم  ادـخ  رـضحم  رد  ار  دوـخ  هشیمه  یهلا  ياـیلوا  تسادـخ و  هاگـشیپ  رد  هـشیمه 
یم ار  ادـخ  لد  قامعا  زا  دوجو و  مامت  اب  يرگید  یلو  اج ، همه  هجوتم  شلد  اما  تساعد ، هب  منرتم  شیاهبل  یکی  .تسا  رادروخرب 

.دناوخ

دنوادخ هاگشیپ  رد  عّرضت 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دشاب  ّللذت  عّرضت و  اب  عوشخ و  عوضخ و  اب  هارمه  دیاب  اعد  ب - 

.(1)« َنیدَتْعُْملا ُّبُِحی  هَّنِا َال  ًهَیْفُخ  اًعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعُْدا  »

(. درادن تسود  ار  نارگزواجت  وا  یناهنپ ، رد  عّرضت و  اب  دیناوخب  ار  دوخ  راگدرورپ  )

: دیامرف یم  زین  و 

.(2)« ًهَفیخ اًعُّرَضَت َو  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذا  «َو 

(. نک دای  سرت  يور  زا  عّرضت و  اب  تلد  رد  ار  دوخ  يادخ  )

ربک و هطـساو  هب  ناطیـش  .ینتورف  تسا و  مزـال  عضاوت  اپارـس  درادـن ، هار  رابکتـسا  ءالعتـسا و  دـنرخ و  یمن  توخن  ربـک و  اـج  نیا 
.دنتشگ هاگرد  بّرقم  عوشخ  عوضخ و  هطساو  هب  یهلا  يایلوا  دش و  هدنار  شرورغ 

دیاتس یم  ار  بویا  ترضح  لاعتم  راگدرورپ  دّرمت ، رابکتسا و  لها  نانآ  نانمشد  دندوب و  عّرضت  هبانا و  لها  هتـسویپ  یهلا  ناربمایپ 
هب هدننک  عوجر  رایسب  ینعی  دوب ؛ ْباّوَا »  » وا هک 

يوس هب  هک  نک  يوریپ  ار  یـسک  هار  و   ) (3)« ََّیِلا َبانَا  ْنَم  َلیبَس  ْعبَّتا  َو  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دـنوادخ و 
(. دنک یم  تشگزاب  نم 

ّللذـت عّرـضت و  هب  هدـمآ و  نوریب  رورغ  ینیبدوـخ و  تلاـح  زا  هـک  نآ  يارب  دزاـس  یم  راـتفرگ  ار  اـهناسنا  یهاـگ  لاـعتم  دـنوادخ 
: دیامرف یم  هک  روط  نامه  دنزادرپب ،

.(4)« نوُعَّرَضَتَی ْمُهَّلََعل  ِءآّرَّضلا  ِءآسْأَْبلِاب َو  ْمُهانْذَخَاَف  »

یم ناشراتفرگ  يرت  تخـس  باذع  هب  هجیتن  رد  هک  دنهد  یم  همادا  دوخ  راک  هب  هداد و  جرخ  هب  یتخـسرس  جوجل  رایـسب  دارفا  یتح 
: دیامرف یم  دارفا  نیا  دروم  رد  میرک  نآرق  دزاس ،

ص:57
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.55  / فارعا - 1
.205  / فارعا - 2

.15  / نامقل - 3
.42  / ماعنا - 4
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.(1)« َنوُعَّرَضَتَی اَم  مِهِّبَِرل َو  اُوناَکَتْسا  اَمَف  ِباَذَْعلِاب  ْمُهاَنْذَخَا  ْدََقل  «َو 

(. دندومن عّرضت  هن  دندیزرو و  عضاوت  ناشراگدرورپ  يارب  هن  یلو  میتخاس ، باذع  راتفرگ  ار  اهنآ  )

وا ناسنا  هک  دـنک  یم  نیا  زا  تیاکح  تسوا و  يوس  هب  تشگزاب  ادـخ و  هب  نامیا  لیلد  الب  يراتفرگ و  ماگنه  رد  عّرـضت  عضاوت و 
هک یماگنه  ناسنا  لد  دناد ، یم  دوخ  أجلم  هانپ و  ار 

هّبنتم و هدش و  رادیب  تلفغ  زا  اذل  دهد  یم  تسد  وا  هب  یتّقر  هدش و  مرن  دش  ادخ  هب  هجوتم 

زا هتـشگرب و  یهار  ژک  زا  ددرگ ، یم  وا  تداعـس  ثعاب  تبحم  نامه  هدش و  تمعن  وا  يارب  الب  نامه  ور  نیا  زا  .ددرگ  یم  رکذـتم 
دوخ نایغط  رد  هک  یسک  فالخ  هب  دور ، یم  هار  هب  ههاریب 

زا هتفاین و  هجوت  ییالب  هنوگ  چیه  زا  هک  هدش  انیبان  روک و  تلالض  یکیرات  رد  هتفر و  ورف 

(2) .تسا نازوس  منهج  ربکا و  باذع  اهنت  يدرف  نینچ  هراچ  ارهق  .دوش  یمن  هّبنتم  مه  يرادشه  هنوگ  چیه 

دراوم رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  .يراز  عّرـضت و  اـب  مأوت  هدوب و  عوشخ  عوـضخ و  اـب  هارمه  راـهطا  همئا  مرکا و  ربماـیپ  ياـهاعد 
عّرضت شقن   (3) .دیامن یم  رتدایز  عّرضت  يارب  رتشیب  تساوخرد  لاح  نیع  رد  دیامن و  یم  تیهولا  هاگشیپ  رد  عّرضت  زاربا  يرایـسب 

: دیوگ یم  شیوخ  ياعد  رد  مراهچ  ماما  هک  تساج  نآ  ات  ناسنا  تاجن  رد  يراز  و 

.(4)« َْکَیِلا ُعُّرَضَّتلا  ِّالا  َکنِم  ِینیِْجُنیَال  «َو 

(. وت هاگشیپ  رد  عّرضت  رگم  دشخب  یمن  تاجن  وت  باذع )  ) زا ارم  )

عوضخ ّللذت و  يانعم  هب  ار  ود  ره  تغل  لها  دش -  هتفگ  هک  روط  نامه  دشاب ؟ یم  هچ  عّرـضت  تسیچ و  تناکتـسا  هکنیا  دروم  رد 
.راگدرورپ هاگرد  هب  زاین  رقف و  راهظا  لاؤس و  رد  هغلابم  دنا : هتفگ  عّرضت  دروم  رد  نآ  رب  هفاضا  دنا و  هدرک  انعم  عوشخو 

تسا هدش  نایب  عّرضت  تناکتسا و  ماگنه  رد  ناسنا  تلاح  مه  تایاور  زا  یخرب  رد 

ص:58

.76  / نونمؤم - 1
ص41. ج6 ، نآرقلا ، لالظ  یف  - 2

.هیداجس هفیحص  زا   48  - 47  - 31  - 20  - 13 ياهاعد 10 -  ك.ر : - 3
ياعد 48. هیداجس ، هفیحص  - 4
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: دیوگ یم  ملسم  نب  دّمحم  هک  يروط  نامه 

ِْنیَدَْیلا ُْعفَر  َوُه  ُعُّرَضَّتلاو  ُعوُضُْخلا  َوُه  ُهَناِکتْسِإلا  َلاقَف : َنوُعَّرَـضَتَی » ام  ْمهِّبَِرل َو  اُوناکَتْـسا  اَمَف   » ّلَجَوّزَع   ِ هّللا ِلوَق  ْنَع  ٍرَفْعَج  َابَا  ُْتلَأَس  »
.(1)« امِِهب ُعُّرَضَّتلاَو 

« دندرکن عّرـضت  لاعتم و  يادخ  يارب  دندشن  نتورف  سپ   » لجوّزع يادـخ  راتفگ  ریـسفت )  ) زا مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  )
(. تسا دنوادخ  هاگشیپ  رد  اهنادب  تلذ  راهظاو  تسد  ود  ره  ندرک  دنلب  عّرضت  تسا و  ینتورف  نامه  تناکتسا  دومرف :

تّیهولا هاگشیپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  عوشخ 

لوسر دوب  هتـشذگ  فصن  زا  بش  هک  یماگنه  نابعـش  همین  بش  رد  دـیوگ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی 
هب .تسا  هداتفا  نیمز  يور  رب  يا  هماج  ییوگ  هک  دوب  هدیبسچ  نیمز  هب  نانچ  نآ  هداتفا و  هدجـس  هب  نیمز  يور  رب  هک  مدید  ار  ادخ 

: دیوگ یم  شا  هدجس  رد  مدید  مدش ، کیدزن  ترضح  نآ 

ُهَّنِاَف َمیِظَْعلا  َِیل  ْرِفِْغا  ٍمیِظَع  ِّلُِکل  یجُرت  ُمیِظَع  ای  یِـسْفَن  یلَع  ُُهْتیَنَج  ام  َياَدَی َو  ِهِذه  يِداُؤف  َِکب  َنَمآ  ِیلایَخ َو  يِداوَس َو  ََکل  َدَجَـس  »
«. ُمیظَعلا ُبَّرلا  ِّالا  َمیظَعلا  َْبنَّذلا  ُرِفْغَی  ال 

اب تسا  نم  تجاـح  ياهتـسد  نیا  هدروآ ، ناـمیا  وـت  هب  مـبلق  لد و  هداـتفا و  هدجـس  هـب  تهاگـشیپ  رد  مدـسج  هـثج و  اراـگدرورپ  )
راـک شخبب  نم  رب  تسه  دـیما  وا  هب  یگرزب  عوـضوم  ره  يارب  هک  یمیظع  راـگدرورپ  يا  ما ، هداد  ماـجنا  دوـخ  هیلع  هک  ییاـهراک 

(. گرزب راگدرورپ  رگم  دشخب  یمن  ار  گرزب  ياطخ  اریز  ار ، میظع 

یم شزوپ  دومن و  یم  یفرعم  روصق  ياراد  ار  دوخ  گرزب  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  زاب  تشادـن  یهانگ  چـیه  هک  نیا  اب  مرکا  لوسر 
.دیبلط

رب ار  دوخ  يور  فرط  ود  نآ  زا  دـعب  دـناوخ  ییاعد  زاـب  تفر و  هدجـس  هب  اددـجم  تشادرب و  رـس  ربماـیپ  مدـید  دـیوگ : یم  سپس 
.(2)« ََکل َدُجْسَا  ْنَا  ِیل  َّقُحَو  ِبارُّتلا  ِیف  یِهْجَو  ُتْرَّفَع  : » دومرف یم  هداهن و  كاخ 
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(. منک هدجس  تهاگشیپ  رد  هک  نم  يارب  تسا  راوازس  ملام و  یم  كاخ  هب  وت  لباقم  رد  ار  شیوخ  تروص  اراگدرورپ  )

اب نانچمه  داتفا و  هدجس  هب  هبترم  راهچ  ات  مرکا  ربمایپ  هک  دسیون  یم  دّجهتملا  حابصم  رد 

.تخادرپ یم  يراز  عّرضت و  هب  درک و  یم  زاین  زار و  ادخ 

دنوادخ رضحم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  عوشخ 

ْنَا ارخَف  ِیب  یفَکَو  ادـْبَع  َکـَل  َنوُکَا  ْنأ  اّزِع  ِیب  یفَک  یهِلا  : » تفگ یم  یهلا  تمظع  اـب  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
.(1)« ُّبُِحت امَک  ِیْنلَعْجاَف  ُّبُِحا  امَک  َْتنَأ  اَّبَر  ِیل  َنوُکَت 

یم نم  راـگدرورپ  وـت  هک  تسا  یفاـک  نم  يارب  راـختفا  نیمه  متـسه و  وـت  هدـنب  هک  تسا  سب  نم  يارب  تزع  نیمه  اراـگدرورپ  )
(. یهاوخ یم  وت  هک  هد  رارق  هنوگ  نآ  مه  ارم  یتسه ، وت  مهاوخ  یم  نم  هک  روط  نآ  .یشاب 

عوشخ اپ  ات  رـس  تیهولا  هاگـشیپ  رد  دروآ  یمن  وربا  هب  مخ  اهدودبع  نبورمع  لباقم  رد  دوب و  هدنکفا  كاخ  هب  ار  اه  بحرم  هک  وا 
.يرآ کل ، انیکَتْسُم  تفگ : یم  عضاوت و  دوب و 

نوک ود  هب  مرواین  رد  رس  هک  نم 

تسوا تنم  راب  ریز  مندرگ 

هدوب هداعلا  قوف  یبوبر  سدـقم  هاگـشیپ  رد  وا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  عضاوت  ینتورف و 
: دنا هتشون  ادخ  لوسر  دروم  رد  هک  يروط  هب  تسا 

(2) «. یلاعت هّللا  َیِلا  ِلاهتبِالا  ِهَعارّضلا َو  َرِیثَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َناک  »

هارمه هک  تسا  مزال  و  عّیشت ، يالاو  بتکم  مالـسا و  نیبم  نید  تاراختفا  زا  تسا و  یهلا  يایلوا  ياهیگژیو  زا  ضحم  تیدوبع  نیا 
هتسجرب زا  مه  نآ  هک  دوش  نایب  تیهولا  سدقم  هاگـشیپ  رد  مه  ناشیا  یگدنب  تیدوبع و  بتارم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  اب 

.دشاب یم  نانآ  لئاضف  نیرت 

ص:60

ص584. دّجهتملا ، حابصم  یسوطلا ، نسحلا  نب  دّمحم  هفئاطلا  خیش  - 1
ص119. ج4 ، ءاضیبلا ، هجحملا  یناشاک ، ضیف  نسحم  یلوم  - 2
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راگدرورپ تایانع  هب  دیما 

هب هجوت  سویأم ، هنو  دـشاب  توافت  یب  هن  دـشاب ، هتـشاد  وا  تایانع  ادـخ و  هب  دـیما  دـیاب  دزادرپ  یم  اعد  هب  ناسنا  هک  یماگنه  ج - 
نامیا تسا ، نامیا  تمالع  ءاجر  .تسین  شاداپ  هجیتن و  نودب  يراک  چیه  هک  دنادب  دشاب و  هتشاد  یحلاص  لمع  ره  هکلب  اعد  شقن 

ياه هچیرد  هدیسر ، تایاور  ینآرق و  تایآ  .يو  ياقل  هب  نامیا  رتمهم  همه  زا  وا و  شاداپ  هب  نامیا  ادخ و  تمحر  هب  نامیا  ادخ  هب 
زا يا  هروس  ره  دنیاشگ ، یم  ناسنا  يور  هب  ار  دیون  زا  یناوارف 

اب هک  تئارب  هروس  يانثتـسا  هب  .هدرتسگ  مه  تسا و  موادـم  مه  شتمحر  هک  ییادـخ  دوش ، یم  زاـغآ  ناـبرهم  يادـخ  ماـن  اـب  نآرق 
ناگمه يارب  تسا  شزومآ  نیرتهب  یهلا  تمحر  اب  نآ  ياه  هروس  نآرق و  عورش  ددرگ ، یم  زاغآ  نکش  نامیپ  ناکرشم  زا  يرازیب 

: دیامرف یم  هک  تسا  شخبدیون  ردقچ  دنزرو و  یم  کیرش  وا  يارب  هک  ییاهنآ  رگم  دنشاب  هتشاد  وا  تمحر  هب  دیما  هک 

.(1)« اًمیلَع اًرِکاَش    ُ هّللا َناک  ُْمْتنَما َو  ُْمتْرَکَش َو  ْنِا  ْمُِکباذَِعب    ُ هّللا ُلَعْفَی  ام  »

(. تساناد نادردق و  دنوادخ  انامه  و  دیروآ ؟ نامیا  هدرک و  يرازگرکش  رگا  دراد  امش  باذع  هب  يراک  هچ  دنوادخ  )

، تسا  (2)« اضِّرلا َعیرَـس   » دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  روط  نامه  ددرگ و  یم  دونـشخ  دوش و  یم  یـضار  دوز  دنوادخ 
.دزیرگ یم  هانگ  تملظ  هب  یهلا  تمحر  زا  دنک و  یم  یشومچ  هک  تسا  هدنب  نیا 

يراکیب و هن  دراد  یم  او  ادخ  هار  رد  شـشوک  شالت و  هب  ار  یمدآ  ءاجر ، دیما و  درک ، میهاوخ  نایب  هدـنیآ  رد  هک  روط  نامه  هتبلا 
زا نامرح  سأی و  هن  دراد  یم  او  تیـصعم  زا  زارتحا  تفلاخم و  زا  زیهرپ  هب  ار  ناسنا  مه  وا  زا  فوخ  هک  نانچمه  یلهاـک ، یتسس و 

.دشاب یم  یهلا  هار  ناکلاس  يارب  تعاط  رد  شالت  تیصعم و  زا  زیهرپ  هزیگنا  ود  ءاجر  فوخ و  هتسویپ  وا و 

ص:61
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مراهچ تمسق 

هراشا

یِقِطنَم َو ْنِم  ِِهب  يِْدبُا َء  ْنَا  ُدـیُرا  ام  َياوثَم َو  ِیبَلَْقنُم َو  ُْرمَا  َْکیَلَع  یفْخَی  الو  يِریِمَـض  ُفِرعَت  یتَجاح َو  ُُربْخَت  یِـسْفَن َو  ِیف  ام  ُمَْلعَتَو  »
«. ِیتَِبقاِعل ُهوُجْرَا  یتَِبلَط َو  ْنِم  ِِهب  ُهَّوَفَتَا 

همجرت

هچ نم  ياهراک  زا  يراـک  چـیه  يراد و  عـالطا  نم  تین  نوردـنا و  زا  یهاـگآ و  نم  زاـین  زا  تسا و  نم  لد  رد  هچنآ  یناد  یم  وت 
تسین و هدیـشوپ  وت  زا  منک  راهظا  راتفگ  اب  مهاوخب  هک  ار  یبلطم  ره  تسین و  یفخم  وت  زا  لاح  اب  طابترا  رد  هچ  هدنیآ و  هب  طوبرم 

ار یعوضوم  ره 

زا متبقاع  هدنیآ و  هب  تبسن  يدیما  چیهو  تسین  ناهنپ  وت  زا  مرادب  هضرع  ناهد  اب  مهاوخب  هک 

.دشاب یمن  یفخم  وت 

اه هژاو 

هک تسا  يزیچ  زا  تراـبع  نآ  مدرک و  تین  ینعی  ائیـش : یـسفن  یف  ُترَمْـضأو  دـیوگ : یحیرط  .ّتین  ناـهنپ ، نطاـب ، نورد ، ریِمَض :
(1) .دنارب نابز  هب  هک  نآ  نودب  دهد  یم  رارق  دوخ  تین  رد  ناسنا 

.هاگلزنم هاگیاج و  هاگتشگزاب و  َياوثَم : ِیبَلَقنُم و 

.(2) تخاس رهاظ  ینعی  یشلا ء ؛» يدبأ  : » دیوگ یحیرط  مزاس ، رهاظ  منک ، راکشآ  َئِْدبُا :

.راتفگ قطنم :

ص:62

ص375. ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  - 1
ص45. ج1 ، نیرحبلا ، عمجم  - 2

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 89 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_62_2
http://www.ghaemiyeh.com


.ناهد هوف : هاف ، مروآ ، نابز  هب  منک ، نایب  ناهد  اب  هَّوَفَتَا :

حرش

یناد نالان  لد  لاح  هک  وت  ینآ 

یناد نالاب  هتسکش  لد  لاوحا 

يونش نازوس  هنیس  زا  تمناوخ  رگ 

یناد نالال  نابز  منزن  مد  رو 

ام تحلـصم  تسیچ و  ام  ياهوزرآ  دـناد  یم  وا  ام ، دوخ  زا  رتهب  یتح  تسا ، ام  هتـساوخ  زاین و  هب  هاگآ  یـسک  ره  زا  رتهب  دـنوادخ 
.دراد عالطا  ام  ینونک  تیعضو  زا  هک  نانچمه  دشاب ، یم  هاگآ  یبوخ  هب  ام  ماجنارس  زا  وا  .تسا  مادک 

.(1)« ُروُدُّصلا یِفُْخت  اَم  ُِنیْعَْالا َو  َهَِنئآَخ  ُمَْلعَی  »

(. دشاب یم  هاگآ  تسا  هدش  ناهنپ  اه  هنیس  رد  هک  هچنآ  زا  دسانش و  یم  ار  راکتنایخ  ياهمشچ  ای  هنادزد و  ياههاگن  )

رد ناسنا  یهاـگ  یتح  دراد ، ود  ره  رب  فارـشا  تسا و  ود  ره  زا  رترب  وا  هکلب  درادـن ، دوجو  وا  لـباقم  رد  ناـکم  دـعب  ناـمز و  دـعب 
، دراد يزیچ  هب  هقالع  ناسنا  یهاگ  دراد ، عالطا  یبوخ  هب  يو  تداعس  زا  دنوادخ  یلو  دناد ، یمن  ار  دوخ  تحلـصم  تسا و  تریح 

اًْئیَـش اوُهَرْکَت  ْنَا  یـسَع  َو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  .تسا  نآ  رد  وا  ریخ  یلو  دـشاب  یم  نازیرگ  مه  یهاگ  تسین و  وا  حالـص  یلو 
(2) «. مَُکل ٌّرَش  َوُه  اًْئیَش َو  اوُّبُِحت  ْنَا  یسَعَو  مَُکل  ٌْریَخ  َوُهَو 

(. دشاب ّرش  امش  يارب  یلو  دیشاب  هتشاد  تسود  ار  يزیچ  اسب  هچ  دشاب و  ریخ  امش  يارب  یلو  دیشاب  هتشاد  تهارک  يزیچ  زا  اسب  (و 

: دیوگ یم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

َِکتایاَدِه نِم  ٍرُْکِنب  َِکلذ  َسیلَف  يِدِشارَم  یِلا  ِیْبلَِقب  ْذُـخ  یِِحلاَصَم َو  یلَع  ِینَّلُدَـف  ِیتَْبلِط  ْنَع  ُتیِمَع  ْوَا  ِیَتلأسَم  ْنَع  ُتْهِهَف  ْنِا  َّمُهّللَا  »
.(3)« َِکتایافِک ْنِم  ٍعِدِبب  َو ال 

هک هچنآ  هب  ارم  وت  مشاب  انیبان  ما  هتساوخ  هب  تبسن  ای  مهاوخب  هچ  منادن  رگا  اراگدرورپ ،
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هبطخ 218. هغالبلا ، جهن  - 3
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تیادـه و نیا  امن ، داـشرا  نم  ءاـقترا  دـشر و  يوس  هب  هتفرگ و  دوخ  تردـق  تسد  رد  ارم  لد  اـمرف و  ییاـمنهار  تسا  نم  حـالص 
يا و هدومن  داشرا  ار  ناگدنیوج  هشیمه  وت  .دشاب  یمن  وت  زا  يروهظون  عوضوم  کی  تسین و  وت  زا  يا  هتخانشان  زیچ  کی  دومنهر 

.يا هدومرف  تیاده  ار  ناهارمگ 

رون یب  تخس  مراد  هدرسفا  یلد 

رود ینشور  تیاغ  هب  وز  یغارچ 

ار ما  هدرسفا  لد  یمرگ  هدب 

ار ما  هدرم  غارچ  نک  نازورف 

ییانشور مرکف  هار  درادن 

ییادگ مراد  يوترپ  تفطل  ز 

زادنا وترپ  دوبن  وت  فطل  رگا 

زار هنیجنگ  اجک  رکف و  اجک 

؟ مینک اعد  ارچ 

ترورـض هچ  دناد  یم  یبوخ  هب  ار  ام  زاین  تسا و  هاگآ  ام  هتـساوخ  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  لاح  دـیآ ، یم  شیپ  لاؤس  کی  اجنیا  رد 
؟ میهاوخب وا  زا  مینک و  اعد  هک  دراد 

تسین جاتحم  تترضح  میرح  رد  تجاح  ضرع 

وت يار  غورف  اب  دنامن  یفخم  سک  زار 

.میراد زاین  اعد  هب  ام  یلو  درادن ، زاین  وا  تفگ : دیاب  باوج  رد 

ار يزاین  ره  عفر  تسوا و  قلطم  ینغ  مینادـب  میبای و  هجوت  دوخ  يدـنمزاین  هب  دـهد ، تسد  ام  هب  یبلق  ّتقر  هک  دوش  یم  ببـس  اعد 
یم راتفرگ  ناسنا  یهاگ  یتح  وا ، هن  تسا  دشر  هیکزت و  بجوم  ام  يارب  وا ، هن  تسا  مزال  ام  يارب  بلق  ّتقر  هجوت و  نیا  .دـنک  یم 

.دروآ يور  وا  يوس  هب  ددرگ و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  نآ  يارب  دوش 

قشع هار  ردناک  داب  تراشب  ار  ناوخ  شوخ  غرم 

تسا شوخ  نارادیب  ياه  بش  هلان  اب  ار  تسود 
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ار يردتقم  رادمتسایس  نارحب  کی  دزادنا ، یم  راک  زا  ار  يرکفتم  یشوه  یب  کی  دروآ ، یم  رد  اپ  زا  ار  ینامرهق  هنابـش ، بت  کی 
زیچ چیه  دننکن و  عطق  ادخ  اب  ار  دوخ  طابترا  دـندنبن و  لد  ایند  هب  ات  شزومآ  تسا و  شنیب  شلها  يارب  اهنیا  همه  .دـنک  یم  هفالک 

ار

ص:64
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(1) «. ٍقَاب   ِ هّللاِْدنِع اَم  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  اَم  : » هک دنرادنپن  رادیاپ 

دروآرب تلاجخ  هنرو  مینک  يراک 

میشک رگد  ناهج  هب  ناج  تخر  هک  يزور 

دنوادـخ دـیآ  شیپ  اـم  يارب  یگدـنزاس  نیا  دـیآ و  دـیدپ  اـم  يارب  تلاـح  نیا  هک  نآ  يارب  میتسه و  اـعد  هب  فظوم  اـم  ور  نیا  زا 
هناـخبحاص ریـصقت  دوب  لـهاک  ادـگ  رگ  مَُکل .» بِجَتـسَا  ِینوُـعُدا  : » هدوـمرف هتخاـس و  اـم  ياـعد  هب  طوـنم  مه  ار  تجاـح  ندروآرب 

؟ تسیچ

ص:65
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مجنپ تمسق 

هراشا

«. یتَِینالَعَو یتَریرَس  ْنِم  يرْمُع  ِرِخا  یلإ  یّنِم  ُنوُکَی  امیف  يدِّیَس  ای  َّیَلَع  َكُریداقَم  ْتَرَج  ْدَق  «َو 

همجرت

تاعوضوم اب  طابترا  رد  هچ  نم  یناهنپ  روما  هب  طوبرم  هچ  تسا  هتـشگ  يراج  مرمع  رخآ  ات  نم  دروم  رد  وت  تاریدقت  قیقحت  هب  و 
.مراکشآ

هژاو

.ناهن نطاب ، دشاب ، یم  راکشآ  يانعم  هب  هک  هینالع  لباقم  رد  یناهنپ  هریرس :

حرش

ردق اضق و 

هب نآ  يانبم  رب  تقلخ  ریـسم  دشاب و  یم  مکاح  شنیرفآ  دروم  رد  هک  تسا  راگدرورپ  مظنم  ياه  هشقن  زا  ترابع  یهلا  ردـق  اضق و 
ریبعت نسحا  ماظن  یمالـسا ، هفـسالف  .دوش  یم  هرادا  نکمم  هجو  نیرتهب  هب  ناهج  نآ  قباطم  دریگ و  یم  ماجنا  نسحا  ماـظن  تروص 

(1) .دنا هدرک  حالطصا  نکمم  ناهج  نیرتهب  ستین  پیال  دننام  مه  يدارفا  دنا و  هدرک 

ص:66
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.(1)« اریِدْقَت ُهَرَّدَقَف  ْیَش ٍء  َّلُک  َقَلَخَو  : » دیامرف یم  مه  میرک  نآرق 

(. تسا هدرک  يریگ  هزادنا  هدوب  نآ  روخ  رد  هک  هنوگ  نادب  دیرفآ و  ار  يزیچ  ره  دنوادخ  (و 

یناسنا رایتخا  یناهج و  ربج 

هدارا و سپ  تسادـخ  تسد  رد  تاردـقم  عیمج  هک  لاح  .میزادرپب  یمالک  يداـقتعا و  مهم  ثحب  کـی  هب  تسا  مزـال  اـج  نیا  رد 
تقو هب  زاین  هک  تسا  یمالک  مهم  ثحاـبم  زا  ثحب  نیا  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوت  یم  یـشقن  هچ  اـعد  اـی  دوش و  یم  هچ  ناـسنا  راـیتخا 

.مینک یم  نآ  هب  يا  هراشا  طقف  رصتخم  تروص  هب  یلو  دراد ، يدایز 

هک تسا  نآ  لّوا  هتکن  .یناسنا  رایتخا  يرگید  یناهج و  ربج  یکی  تشاد ؛ هجوت  دـیاب  هتکن  ود  هب  ناهج  رد  ناسنا  هاگیاج  دروم  رد 
قبط دوش و  یم  هرادا  مظنم  لاور  کی  هب  ملاع 

رب مکاح  اهتنس  نآ  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  هک  تسا  یتباث  ياهتنس  نیناوق و  ياراد  ناهج  دریگ ، یم  ماجنا  یهلا  هنامیکح  حرط 
.دریگ یم  ماجنا  یهلا  ریدقت  يانبم  رب  راک  لاور  دنا و  شنیرفآ 

دوب نیا  یلزا  مکح  لگ  بالگ و  راک  رد 

دشاب نیشن  هدرپ  نآ  يرازاب و  دهاش  نیاک 

: دیامرف یم  مه  میرک  نآرق 

(2) «. اًرْدَق ْیَش ٍء  ِّلُِکل    ُ هّللا َلَعَج  ْدَق  ِهِْرمَا  ُِغلاب    َ هّللا َّنِا  »

(. تسا هداد  رارق  يا  هزادنا  زیچ  ره  يارب  دهد ، یم  ماجنا  ار  شراک  دنوادخ  )

تسد دهد ، یم  ماجنا  ار  يروما  شیوخ  هدارا  اب  تسا و  یتارایتخا  ياراد  دوخ  ياهراک  هدودحم  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  مود  هتکن 
هنوگ چـیه  یمود  یلو  درب  یم  پچ  تسار و  فرط  هب  شرایتخا  اـب  ار  تسد  یلوا  دراد ، قرف  شعترم  تسد  اـب  ملاـس  ناـسنا  کـی 

رد يرایتخا 

مه دیوگب و  تسار  نخـس  دـناوت  یم  مه  تسا ، راتخم  يا  هدودـحم  رد  دوخ  لامعا  هیقب  رد  نینچمه  درادـن ، شیوخ  تسد  شزرل 
مه تنایخ ، مه  دنک و  تمدخ  دناوت  یم  مه  غورد ،

ص:67
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.دزروب رفک  مه  دروایب و  نامیا  دناوت  یم 

منک نآ  ای  منک  نیا  ییوگ  هکنیا 

منص يا  تسا  رایتخا  لیلد  دوخ 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

.(1)« اًروُفَک اِّما  ارِکاش َو  اِّما  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِا  »

ههاریب طلغ و  ریسم  رد  هدیزرو و  نارفک  ای  دنک و  یم  تسار  هار  زا  يوریپ  هدومن و  يرازگرکـش  ای  میداد  ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  ام  )
(. دهن یم  مدق 

ریـسم رگا  يا  هعماـج  .تسا  نوناـق  نیمه  عباـت  مه  اـهتّلم  درگ  بقع  اـی  تفرـشیپ و  تسا ، هنوگ  نیدـب  مه  يرـشب  عماوج  تیعـضو 
بقع دنکن  تیلوئسم  ساسحا  دشاب ، هراکیب  رگا  يا  هعماج  یلو  دنک ، یم  تفرشیپ  دشاب  هتـشاد  شـشوک  راک و  دیامیپب ، ار  حیحص 
یتهج زا  یتلم  تسا  نکمم  یتح  دبای ، یم  لالقتسا  دشاب  شنمدازآ  رگاو  دوش  یم  هدرب  دهد  تلذ  هب  نت  رگا  یتلم  .دیامن  یم  درگ 

، تشاد رظن  رد  دیاب  ار  اه  لولعم  اه و  تلع  هطبار  .دراد  نآ  لماوع  للع و  هب  یگتسب  طوقس ، مه  یتهج  زا  دشاب و  هتـشاد  تفرـشیپ 
مه دنوادخ  ریدقت 

.تسا دنور  نامه  رب 

ءاقترا دشر و  قیرط  زا  دـنا  هدومن  لّزنت  مه  یمدرم  رگا  هدومن و  تفرـشیپ  ات  هدرک  تکرح  هیاپ  نآ  رب  دـنک  یم  تفرـشیپ  یتّلم  رگا 
.دنا هدرک  یلزنت  ات  دنا  هدرکن  تکرح 

طوقس تفرشیپ و  لماوع  للع و 

طابـضنا مظن و  تسا ، يژوـلونکت  تسا  ملع  نآ  تبثم  لـماوع  یفنم ، یخرب  دنتـسه و  تـبثم  یخرب  دراد ، یلماوـع  برغ  تفرـشیپ 
هب تنایخ  تسا ، فیعـض  ياـهروشک  هب  ملظ  تسا ، هنارگ  رامعتـسا  ياهتـسایس  مه  نآ  یفنم  لـماوعو  تسا  يراـک  نادـجو  تسا ،

.دنا هدومن  دنمتورث  ار  دوخ  ات  دنا  هدرک  لواپچ  ار  ایند  کی  .تسا  اهتلم 

هب هنعط  يدام  رظن  زا  برغ  تسا ، تیونعم  ادخ و  هب  هجوت  مدع  تسا ، یبهذمال  ینید و  یب  يونعم  روما  رد  مه  برغ  طوقـس  تلع 
يونعم رظن  زا  یلو  دنز ، یم  ینامسآ  تارک 

ص:68

.3  / رهد - 1

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب یقالخا  طوقـس  تلع  هب  یلو  دـهد ، یم  ماجنا  ار  یحارج  لمع  نیرتهب  یملع  ياهتیلاعف  هطـساو  هب  تسا ، یـسنج  قالخا  راـتفرگ 
.تسا التبم  یتبراقم  ضارما  نیرتدب 

بقع ببـس  تسا و  یمالـسا  سدقم  میلاعت  هداوناخ ، تظافح  تنایـص و  هژیو  هب  یـسنج  رظن  زا  یمالـسا  ياهروشک  تنایـص  تلع 
رد يرواب  شوخ  تسا ، يژولونکت  نتـشادن  دـعب  لحارم  رد  تسا و  یگدز  رامعتـسا  لّوا  هلحرم  رد  يدام  روما  رد  ناشیا  یگداـتفا 

.تسا رگید  لماوع  زا  يدادعت  یگدز و  فرصم  يراک ، نادجو  رد  فعض  یمظن ، یب  يراک ، مک  تسا ، یسایس  روما 

یساسا هتکن  هب  هک  تساج  نیا  دراد ، وا  یگداتفا  بقع  ای  تفرـشیپ و  رد  یناوارف  شقن  هک  تسا  رـشب  باختنا  رایتخا و  نیا  هصالخ 
: دیامرف یم  هک  میرب  یم  یپ  نآرق 

.(1)« ْمِهِسُْفنَِاب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  ال    َ هّللا َّنِا  »

(. دنهد رییغت  ار  دوخ  تایصوصخ  اهنآ  دوخ  هک  نآ  رگم  دهد  یمن  رییغت  ار  یموق  تیعضو  دنوادخ  )

دـنکب و ار  يراک  ره  هک  تسا  راتخم  نانچ  نآ  هن  رـشب  یناسنا ، رایتخا  يرگید  یناهج و  مظن  یکی  ینعی  قوف ، هتکن  ود  هب  هجوت  اـب 
رد وا  هکلب  دیامنب ، ار  یفّرصت  هنوگره  ناهج  رد 

دودحم نانچ  نآ  هن  تسا و  هدومن  دشر  تسا و  هدمآ  ایند  هب  یـصاخ  گنهرف  صاخ و  ردام  ردـپ و  صاخ و  ناکم  صاخ و  نامز 
هدش و راذگاو  وا  هب  تسا و  شیوخ  تشونرس  رب  مکاح  ینعم  مامت  هب  ناسنا  هن  دشاب ، هتـشادن  رایتخا  ار  يراک  هنوگ  چیه  هک  تسا 

یصاخ هدودحم  رد  اما  دراد ، رایتخا  هکلب  هدوب ، روبجم  روما  هیلک  رد  هتفرگ و  رارق  یلیس  ریـسم  رد  هک  دشاب  یم  یگنـس  دننام  هب  هن 
ماما هک  تساج  نیا  .دنیب  یم  رفیک  ای  شاداپ  مه  نآ  يانبم  رب  و 

: تسا هدومرف  هدومن و  نایب  ار  اسآ  زاجعا  ینوناقمالسلا  هیلع  قداص 

(2) «. ِْنیَْرمَأ َْنَیب  ٌْرمَا  ْنِکلَو  َضیِْوفَت  َْربَج َو ال  «ال 

(. ود نآ  نایم  یعوضوم  هکلب  ضیوفت ، هن  تسا و  ربج  هن  )

ص:69

.11  / دعر - 1
11 و13. ، 9،10 تایاور 8 ، ، 160 ص159 -  ج1 ، یفاک ، لوصا  - 2
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رایتخا بحاص  يدوجوم  ناسنا  هک  تسا  نآ  رب  یهلا  ریدـقت  ینعی  تسا ؛ یهلا  ردـقم  مه  یناسنا  راـیتخا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
رـشب هدارا  .تسا  یهلا  ریدقت  نمـض  مه  ناسنا  هدارا  ور  نیا  زا  دهد ، ماجنا  دوخ  باختنا  هدارا و  اب  دنک  یم  هک  ار  ییاهراک  دشاب و 

(1) .دراد رارق  نآ  ششوپ  ریز  رد  رت  حیحص  ریبعت  هب  ای  دشاب  یم  نآ  لوط  رد  هکلب  تسین ، دنوادخ  ریدقت  ضرع  رد 

ناسنا هب  طوبرم  روما  زا  یخرب  دریگ ، ماجنا  دوخ  بابـسا  للع و  قیرط  زا  يزیچ  ره  هک  تسا  نآ  رب  دنوادخ  ریدقت  رگید  ترابع  هب 
هب دـشاب  یم  وا  راـیتخا  تردـق و  تحت  روما  زا  یخرب  دراد و  دوخ  لـماوع  لـلع و  هب  یگتـسب  تسوا و  راـیتخا  تردـق و  زا  جراـخ 

ققحت روما  نآ  دشابن  وا  هدارا  رگا  دشاب ، یم  روما  نآ  لماوع  للع و  ءزج  وا  رایتخا  تردق و  هک  يروط 

.دبای یمن  ققحت  روبزم  روما  دشابن  یناهج  للع  ریاس  رگا  هک  نانچمه  دنک ، یمن  ادیپ 

ریدقت وترپ  رد  اعد 

هتفرگ رارق  نیا  رب  ادـخ  ریدـقت  ینعی  دراد ؛ شقن  وا  هتـساوخ  ندـمآ  رب  ناسنا و  تداعـس  رد  هک  تسا  یلماوع  لـلع و  ءزج  مه  اـعد 
اعد رگا  ددرگ و  یم  هدروآرب  شا  هتـساوخ  دوش و  یم  لوبق  شا  هبوت  ددرگ ، یم  تداعـس  لومـشم  دـنک  اـعد  ناـسنا  رگا  هک  تسا 

.ددرگ یم  قرغ  يراتفرگ  رد  هدوب و  یلک  ردق  اضق و  لومشم  هدشن و  هدروآ  رب  وا  هتساوخ  دنکن 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ءاعّدلاب و ِّالا    ِ هّللا َدنع  ام  ُلانَیال  ٍهَجاَح و  ِّلُک  ُحاَجن  ٍهَمْحَر َو  ِّلُک  ُحاتفِم  ُهَّنإَف  ِءاعُّدلا  نِم  رثکأَف  اماربِا  َمِربُا  ام  َدـَْعب  َءاضَقلا  ّدُرَی  ُءاعُّدـلَا  »
(2) «. ِهبِحاَِصل َحَتُفی  نأ  کشوی  ّالإ  هعرق  رثکی  ٌباب  َسَیل 

تمحر و ره  دـیلک  نآ  اریز  نک ، دایز  اعد  ور  نیا  زا  دزاس ، یم  فرطرب  دـشاب  هدـش  مکحم  يوحن  هب  هک  نآ  زا  سپ  ار  اضق  اـعد  )
یهلا فاطلا  هب  لین  تسا و  تجاح  ره  رد  تیقفوم 

ص:70

.دنراد دروم  نیا  رد  يا  هدنزرا  بلاطم   157 تاحفص 155 -  رد  یفاک  لوصا  لّوا  دلج  یقرواپ  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  - 1
ص 178. ج2 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  جاح  - 2
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هب هک  تسا  کـیدزن  هک  نآ  رگم  دوش  هدز  داـیز  هبوک  رد  نآ  رب  هک  تسین  يرد  چـیه  و  اـعد ، هطـساو  هب  رگم  تسین  ریذـپ  ناـکما 
(. ددرگ زاب  شا  هدننز  يور 

ار هناخ  نیا  منز  یم  رد  ردق  نآ 

ار هناخبحاص  رهم  منیبب  ات 

قیمع و بتکم  هک  تسا  یمالک  یفـسلف و  لکـشم  مهم و  رایـسب  ثحابم  زا  هقدص  اعد و  شقن  ردـق و  اضق و  ضیوفتو ، ربج  ثحب 
هن دشاب و  ربج  هن  هک  تسا  هدومن  یفرعم  ار  طسو  حیحص و  یقطنم و  رایـسب  هار  یطیرفت  یطارفا و  هاگدید  ود  نایم  زا  عّیـشت  فرژ 

.ضیوفت

ص:71
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مشش تمسق 

هراشا

«. يِّرَض یِعْفَن و  یِصْقَن َو  ِیتَدایِز َو  َكِْریَغ  ِدَِیب  َكِدَِیب ال  «َو 

همجرت

.نم نایز  دوس و  نم و  یتساک  یتدایز و  وت ، ریغ  هن  تسوت و  تسد  هب  اهنت  و 

هژاو

.نایز ررض ، ّرض :

حرش

رد يدوجوم  چیه  يدیحوت  هاگدید  زا  .وا  نامرف  رد  یتخبـشوخ  تداعـس و  تسوا و  تسد  هب  ررـض  عفن و  تسادـخ و  یعقاو  رثؤم 
زا ترابع  نآ  دـنراد و  داقتعا  رثؤم  کی  هب  طقف  یتسه  ملاع  رد  یهلا  ياـیلوا  هّللا » ـالإ  دوجولا  یف  رثؤم  ـالو   » تسین تیهولا  ضرع 

اتاذ هک  تسا  هداد  رارق  وا  هک  دنناد  یم  یطئاسو  لئاسو و  ار  روما  دارفا و  هیقب  دشاب و  یم  لاعتم  دنوادخ 

.دنرادن یشقن 

: دیامرف یم  شربمایپ  هب  ملاع  راگدرورپ 

.(1)« ٌریدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َوُهَف  ٍْریَِخب  َکْسَسْمَی  ْنِا  َوُه َو  ِّالا  َُهل  َفِشاک  َالَف  ٍّرُِضب    ُ هّللا َکْسَسْمَی  ْنِا  «َو 

ص:72

.17  / ماعنا - 1
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رب وا  دیامن  يریخ  زا  رادروخرب  رگا  دزاس و  فرطرب  ار  نآ  وا  زج  هب  دناوت  یمن  سک  چـیه  دـنز  وت  هب  یبیـسآ  لاعتم  دـنوادخ  رگا  )
(. تساناوت يزیچ  ره 

 : دیامرف یم  سپس 

.(1)« ُرِیبَْخلا ُمیکَْحلا  َوُه  ِهِداَبِع َو  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  «َو 

(. هاگآ میکح و  تسوا  دراد و  شناگدنب  رب  قّوفت  هتشاد و  راک  ره  رب  هطلس  هک  تسوا  (و 

: هک دهد  یم  روتسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  یتح 

.(2)  «ُ هّللا َءآشام  َِّالا  اعْفَن  الَو  اّرَض  یِسْفَِنل  ُِکْلمَا  ُْلق ال  »

(. دهاوخب دنوادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  متسین  یعفنو  ررض  رادرایتخاو  کلام  مدوخ  يارب  نم  وگب  )

.تّما هچ  ربمایپ و  هچ  ناسنا ، هچ  هتشرف و  هچ  دنتسه ، دنمزاین  جاتحم و  ناگمه  یهلا  هاگرد  رد  يرآ 

یناکما رقف 

هب تبسن  هچ  دوجو و  لصا  هب  تبـسن  هچ  دنا ، هدش  هدیرفآ  ریقف  اتاذ  هک  يوحن  هب  هدش  هتـشاذگ  تانکمم  تاذ  رد  رقف  یلک  روط  هب 
.نآ تالامک 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  روط  نامه 

.(3)« ُدیمَْحلا ُِّینَغلا  وُه    ُ هّللا َو    ِ هّللا َیِلا  ُءآرَقُْفلا  ُُمْتنَا  ُساَّنلا  اَهُّیَا  ای  »

(. تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ  اهنت  دیتسه و  دنوادخ  هب  نادنمزاین  همه  امش  مدرم  يا  )

: تفگ یم  مالسلا  هیلع  میلک  یسوم 

.(4)« ٌریِقَف ٍْریَخ  ْنِم  ََّیِلا  َْتلَْزنَا  اِمل  ّینِا  ِّبَر  »

(. متسه دنمزاین  ییامرف  تیانع  هک  يریخ  هب  تبسن  نم  اراگدرورپ  )

ص:73

.18  / ماعنا - 1
.49  / سنوی - 2
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.15  / رطاف - 3
.24/ صصق - 4
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« يرخف رقفلا   » يارب ینعم  ود 

: دومرف یم  شیوخ  رقف  اب  طابترا  رد  مالسا  ربمایپ 

(1) «. يرْخَف ُْرقَْفلَا  »

(. تسا نم  راختفا  يدنمزاین  رقف و  )

هللا یلص  هّللا  لوسر  يارب  يرورـس  وا  هاگـشیپ  رد  یگدنب  هک  نانچمه  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راختفا  هّللا  یلا  رقف  هتبلا 
 . هلآ هیلع و 

راد ینازرا  نم  هب  ایادخ  رقف  تلود 

تسا نم  نیکمت  تمشح و  ببس  تمارک  نیاک 

يا هناریقف  هداس و  یگدنز  رد  یلو  درک ، یم  تموکح  یعیـسو  هقطنم  رب  اریز  دوب ، راختفا  ربمایپ  يارب  مه  يرهاظ  يدام و  رقف  زین  و 
.درب یم  رس  هب 

.رادرکدب هچ  راکوکین و  هچ  حلاط و  هچ  حلاص و  هچ  دنتسه ؛ دنوادخ  هب  دنمزاین  ناگمه  لاح  ره  هب 

 : تفگ یم  تیهولا  هاگشیپ  رد  داجس  ماما 

.(2)« َِکتَرُْدق ْنَع  َجَرَخ  َکِضُْری  َْمل  َْکیَلَع َو  َءَرَتْجا  َءآسَا َو  يِذَّلا  َِکتَمْحَر َو َال  َِکنْوَع َو  ْنَع  ینْغَتْسا  َنَسْحَا  يذَّلا  «َال 

یـضار ار  وت  درک و  وت  رب  يّرجت  دومن و  يدـب  هک  یـسک  نآ  هن  وت ، تمحر  کـمک و  زا  دوب  زاـین  یب  درک  یبوخ  هک  سک  نآ  هن  )
(. دش جراخ  وت  تردق  تحت  زا  دومنن 

یم يدب  ای  یبوخ  تسا  هتشاذگ  ناشیا  رایتخا  رد  وا  هک  یتاناکما  ادخ و  تردق  اب  دنتـسه و  دنوادخ  كولمم  ود  ره  حلاط  حلاص و 
ار وا  ياهتمعن  دوخ  دب  باختنا  اب  يرگید  درب و  یم  راک  هب  حیحـص  ریـسم  رد  ار  یهلا  ياهتمعن  شیوخ  رایتخا  اب  یکی  یهتنم  دـننک 

.دنشاب یم  وا  تردق  هضبق  رد  مه  ود  ره  تسا و  یهلا  تاماعنا  ود  ره  هلیسو  لاح  ره  هب  دنک ، یم  فرصم  طلغریسم  رد 

مه لاح  نامه  رد  اریز  ءانغ ؛ تورث و  لاح  رد  یتح  تسا  ریقف  دنمزاین و  هشیمه  ناسنا 

ص:74

ص506. ج7 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص289. یلامث ، هزمحوبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 2
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زاین مه  نآ  ماود  رد  تسا  دنوادخ  جاتحم  ءانغ  لصا  رد  هک  روط  نامه  نآ  رب  هفاضا  تسا ، دنمزاین  اتاذ  دشاب و  یم  ادـخ  هب  هتـسباو 
همه رد  دنتـسه و  دـنمزاین  لاح  همه  رد  تادوجوم  تانکمم و  دـنیوگ  یم  هفـسالف  هک  روط  نامه  یلک  روط  هب  دراد و  دـنوادخ  هب 

.نآ تالامک  رد  هچ  یتسه و  لصا  رد  هچ  نآ و  اقب  رد  هچ  دوجو و  لصا  رد  هچ  زیچ ،

: نمحرلا تاولص  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  نافرع  هار  دیهش  نادیهش و  دیس  تسا  هدومرف  نیتم  قیمع و  ردقچ  و 

.(1)« يْرقَف ِیف  اریِقَف  ُنوُکَأال  َْفیَکَف  َيانِغ  ِیف  ُریِقَْفلا  اَنَا  یِهِلا  »

(. مرب یم  رس  هب  رقف  رد  هک  ینامز  هب  دسر  هچ  مشاب  یم  دنمزاین  وت  هب  متسه  ینغ  هک  یماگنه  نم ، يادخ  )

کی تسا  توخن  رورغ و  رد  قرغ  هک  ینامرهق  دنک و  یم  هراچیب  ار  وا  یگتـسکشرو  کی  تسا  تورث  رد  قرغ  هک  يرورغم  يرآ 
زیچ همه  یـشومارف  نایـسن و  کی  دزاس و  یم  هّوشم  ار  ییاـبیز  هرهچ  يدـلج  يراـمیب  کـی  دروآ ، یم  رد  اـپ  زا  ار  وا  يزغم  هتکس 

دیابن ادخ و  هب  رگم  تشاد  دامتعا  زیچ  چیه  هب  دیابن  ور  نیا  زا  دهد ، یم  دابرب  ار  يدنمشناد 

.وا تیانع  هب  رگم  تشاد  لاکتا  زیچ  چیه  هب 

ص:75

.هفرع ياعد  همتت  - 1
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مود شخب 

هراشا

«. ینُرُْصنَی يذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ینَْتلَذَخ  ْنِا  یُنقُزْرَی َو  يذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَْتمَرَح  ْنِا  یِهِلا  »

همجرت

.دیامن يرای  ارم  یسک  هچ  ینک  اهر  رگا  دهد و  یم  يزور  نم  هب  یسک  هچ  ییامن  مورحم  ارم  رگا  مدوبعم ،

اه هژاو 

.نتخاس مورحم  نامرح :

(1) .دنک اهر  ار  وت  وا  یشاب و  راودیما  یتسود  يرای  هب  هک  تسا  نآ  نالذخ  بغار ، رظن  هب  .ندرکن  يرای  ندرک -  اهر  نالذخ :

حرش

نالذخ نامرح و 

نان صرق  ود  هنهک و  سابل  ود  هب  هدنـسب  دوخ  ياـیند  زا  دوب و  هدرواـین  ریز  هب  رـس  يدـحا  لـباقم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
يزور نم  هب  یـسک  هچ  يراد  مورحم  ارم  رگا  تفگ : یم  تنکـسم  زاین و  ایند  کـی  اـب  یتسه  کـلام  هاگـشیپ  رد  دوب  هدرک  نیوج 

!؟ دهد

وربا هب  مخ  يدحا  لباقم  رد  دوب و  هدنکفا  كاله  كاخ  هب  ار  ناروالد  نالی و  هک  وا  و 

ص:76
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!؟ دنک ما  يرای  یسک  هچ  ینک  اهر  ارم  رگا  تفگ : یم  یهلا  لازیال  تردق  لباقم  رد  جایتحاو  زجع  یناهج  اب  دوب  هدرواین 

هاگرد هب  تنکـسم  زاین و  هجرد  تیاـهن  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياـهتاجانم  اـهاعد و  رد  اـم 
.دشاب یم  شیوخ  قلاخ  هب  تبسن  قولخم  رقف  جایتحا و  تیعقاو  يایوگ  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  یبوبر 

ص:77
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موس شخب 

هراشا

«. َکِطَخَس ِلُولُح  َِکبَضَغ َو  ْنِم  َِکب  ُذوُعَا  یِهِلا  »

همجرت

.دریگ ارف  ارم  وت  دیدش  یتیاضران  هک  نیا  زا  تبضغ و  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  مدوبعم ،

هژاو

.تسا تبوقع  یضتقم  هک  دیدش  بضغ  طخس :

حرش

راگدرورپ مشخ  يدنسرخ و 

یتیاضران و دشاب  یم  ازتشحو  هک  هچنآ  تسا و  راگدرورپ  يدونشخ  يدنـسرخ و  دراد  ناوارف  تیمها  ادخ  يایلوا  هاگدید  زا  هچنآ 
.تسوا مشخ 

 : تفگ یم  زاین  عّرضت و  ایند  کی  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(1) «. َكاوِس یلابُا  الَف  َّیَلَع  َْتبِضَغ  ْنُکَت  َْمل  ْنِاَف  َکَبَضَغ  َّیَلَع  ِْللُْحت  الَف  »

( مرادن یکاب  يرگید  زا  ییامرفن  مشخ  نم  رب  وت  رگا  اریز  دریگ ، ارف  ارم  تبضغ  هک  دابم  اراگدرورپ  )

یتسود تبحم  نیرت  هنادواج  نیرتهب و  تسا ، نوگانوگ  توافتم و  اه  مشخ  اه و  تبحم 

ص:78
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: دنیامرف یم  لیئارسا  ینب  هب  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  طخس  بضغ و  ناسنا  يارب  رطخ  نیرتگرزب  هکنانچمه  تسا  دنوادخ 

.(1)« يوَه دَقَف  یبَضَغ  ِْهیَلَع  ِْللْحَی  ْنَم  یبَضَغ َو  مُْکیَلَع  َّلِحَیَف  ِهیف  اوَغْطَت  ْمُکاَْنقَزَر َو َال  اَم  ِتاَبِّیَط  ْنِم  اُولُک  »

ناـیغطو هدرک  زواـجت  رگا  هک  دـینکن  زواـجت  نآ  رد  یلو  دـیروخب ، میا  هدرک  يزور  امـش  هب  هـک  يا  هزیکاـپ  بـیط و  ياهاذـغ  زا  )
(. دیامن یم  طوقس  دریگ  ارف  ار  وا  نم  مشخ  هک  سک  نآ  ره  دریگ و  یم  ارف  ار  امش  نم  بضغ  دیدومن 

.دیآ یم  دیدپ  یهلا  بضغ  هطساو  هب  یمدآ و  نایغط  هجیتن  رد  هک  دناسر  یم  ار  یتخبدب  تکاله و  هجرد  تیاهن  هیآ  رد  طوقس 

، دـنا هتفریذـپ  ار  رفاک  تیالو  ای  دـنا و  هدـیزرو  رفک  ای  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  يدارفا  دروم  رد  ًـالومعم  میرک  نآرق  رد  طخـس  هژاو 
: دیامرف یم  هدومن و  تمذم  ار  لیئارسا  ینب  هک  روط  نامه 

.(2)« نوُِدلاخ مُه  ِباَذَعلا  ِیف  مِْهیَلَع َو    ُ هّللا َطِخَس  ْنَا  ْمُهُسُْفنَا  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئَبل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنْوَّلَوَتَی  ْمُْهنِم  ارِیثَک  يَرَت  »

هداتـسرف دوخ  زا  شیپ  هدومن و  مادقا  ار  يزیچ  دب  انامه  دنا  هتفریذـپ  ار  نارفاک  تیالو  هک  ینک  یم  هدـهاشم  ار  ناشیا  زا  يرایـسب  )
اهنآ دشاب و  ناشیا  رب  یهلا  بضغ  زا  ترابع  هک  دنا 

(. دوب دنهاوخ  هنادواج  باذع  رد 

لقتـسم و ناناملـسم  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  .دوش  یم  راگدرورپ  مشخ  بجوم  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  ناهانگ  زا  راّفک  تیالو 
چیه و هن  دنشاب  یهلا  ياهـشزرا  رد  قرغ  هدوب و  تیوه  ياراد  ناشیا  دهاوخ  یم  دنوادخ  هشیپ ، رفاک  یبنجا و  هدرب  هن  دنـشاب  هدازآ 

.هدز برغ  تیصخش و  یب  چوپ و 

یم هراشا  نآ  هنومن  ود  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  یهلا  بضغ  دروم  رد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  زا  يددـعتم  ثیداـحا 
 : مینک
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

يا هدنب  هب  تبسن  تسا  كانبـضغ  ًالباقتم  دیامن و  شـشخب  وفع و  تساوخرد  گرزب  ناهانگ  رد  وا  هدنب  هک  دراد  تسود  دنوادخ  »
(1) «. درمش کچوک  ار  وا  هانگ  هک 

 : تسا هدومرف  زین  و 

(2) «. َنِمْؤُملا َيِْدبَع  َمَرْکَأ  ْنَم  ِیبَضَغ  ْنَمْأَْیل  َنِمْؤُملا َو  َيِدبَع  يَذآ  ْنَم  یِّنِم  ٍبْرَِحب  ْنَذْأَِیل  َّلَجَوَّزَع :   ُ هّللا َلاَق  »

دـشاب نم  بضغ  زا  نمیا  دنک و  تیذا  ارم  نمؤم  هدنب  هک  یـصخش  دیامنب  ار  نم  اب  گنج  مالعا  دیاب  دیامرف : یم  ّلجوّزع  دنوادخ  )
(. دنک مارتحا  ارم  نمؤم  هدنب  هک  يدرف 

مشخ ندناشن  ورف 

مـشخ هلعـش  هک  يدارفا  زا  میرک  نآرق  .دیامرفن  بضغ  ناسنا  رب  مه  لاعتم  دنوادخ  هک  دوش  یم  ببـس  بضغ  مشخ و  ندناشن  ورف 
: دیامرف یم  هدومن و  دیجمت  دننک  یم  یکین  ناسحا و  ضوع  رد  هدومن و  تشذگ  نارگید  ياهیدب  زا  دنناشن و  یم  ورف  ار  شیوخ 

.(3)« َنینِسْحُملا ُّبُِحی    ُ هّللا ِساّنلا َو  ِنَع  َنِیفاَْعلا  َْظیَْغلا َو  َنیمِظاْکلا  «َو 

یم هدومن و  لقن  تسا  هدـش  لدـب  در و  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  نییراوح و  نیب  هک  ار  يا  هملاـکم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: دیامرف

؟ تسا رت  تخس  همه  زا  يزیچ  هچ  امرفب  یبوخ ، ملعم  يا  دنتفگ : حیسم  هب  نویراوح 

.تسا لاعتم  راگدرورپ  مشخ  اهزیچ  نیرت  تخس  دومرف :

؟ دوب نمیا  نآ  زا  ناوت  یم  هلیسو  هچ  هب  دنتفگ :

.دینکن مشخ  ناتدوخ  هک  نیا  هب  دومرف :

؟ تسیچ زا  مشخ  أدبم  زاغآ و  دنتفگ :

(4) .مدرم ریقحتو  دوخ  تیرابج  ربکت و  دومرف :

ص:80
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فـالخ نوـچ  کـچوک ، ار  نارگید  درمـش و  یم  گرزب  یلیخ  ار  دوـخ  هک  تسا  نآ  دوـش  یم  نیگمـشخ  یـصخش  هک  نیا  تلع 
.دوش یم  كانبضغ  ور  نیا  زا  دریگ  یم  ماجنا  شعقوت 

رس رایشه  یکی  ار  یسیع  تفگ 

رت بعص  هلمج  یتسه ز  رد  تسیچ 

ادخ مشخ  رت  بعص  ناج  يا  شتفگ 

ام وچ  دزرل  یمه  خزود  نآ  زا  هک 

ناما دوب  هچ  ادخ  مشخ  نیزا  تفگ 

نامز ردنا  شیوخ  مشخ  كرت  تفگ 

ناما طخ  رسپ  يا  تسا  ظیغ  مظک 

نانع شکرد  روآدای و  قح  مشخ 

ص:81
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مراهچ شخب 

هراشا

«. َِکتَعَس ِلْضَِفب  َّیَلَع  َدوُجَت  ْنَا  ٌلْهَا  َْتنَاَف  َِکتَمْحَِرل  ٍلِهْأَتْسُم  َْریَغ  ُْتنُک  ْنِا  یِهِلا  »

همجرت

.ییامرف نم  رب  یلّضفت  دوخ  هدرتسگ  تردق  زا  هک  یتسه  راوازس  وت  یلو  متسین ، وت  تمحر  هتسیاش  نم  رگا  مدوبعم ،

اه هژاو 

.بجوتسم هتسیاش ، لهأتسم :

.لام تردق ، تقاط ، تعسو ، هعس :

حرش

یناکما تیلباق  یهلا و  تیلعاف 

زا يرشب و  رقف  هب  فرط  کی  زا  .یهلا  هدرتسگ  تردق  هب  وس  کی  زا  هدش و  یناسنا  فعـض  هب  هراشا  فرط  کی  زا  تمـسق  نیا  رد 
.یهلا لّضفت  دوج و  هب  وس  کی 

دنک یم  ضیف  هضافا  یتروص  رد  دـنوادخ  دـنیوگ  یم  یخرب  دراد ، دوجو  هاگدـید  ود  یناکما  تیلباق  دـنوادخ و  تیلعاف  دروم  رد 
دنیوگ یم  رگید  یخرب  دوب ، دـهاوخن  ریذـپ  ماجنا  وا  يوس  زا  ضیف  هنرگ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یتیلباق  وا  تیهاـم  دوجوم و  رد  هک 

.تسا هداد  وا  دوخ  مه  ار  تیلباق  دشاب ، یهلا  ضیف  هضافا  طرش  هک  درادن  يزیچ  دوخ  زا  دوجوم  ًالصا 

ص:82
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يُدب قح  لعف  طرش  رگ  یلباق 

يدمان یتسه  هب  یمودعم  چیه 

تـسا راذگ  ریثأت  لباق  دعاسم و  ياه  هنیمز  رد  ناربمایپ  غیلبت  دیوگ  یم  دنک و  یم  دنوادخ  راک  ایبنا و  راک  نایم  يا  هسیاقم  يولوم 
تسا زاس  هنیمز  دوخ  هک  دنوادخ  راک  فالخ  هب  دراذگ  یمن  يرثا  رفاک  هنوگ  گنس  تخـس و  لد  رد  ربمایپ  باذج  نخـس  هنرگ  و 

ياهلد دروم  رد  هک  نانچمه  .دنک  داجیا  تیلباق  دزاس و  دعاسم  ار  دعاسمان  هنیمز  دناوت  یم  و 

: دیوگ یم  فاطعنا  لباق  ریغ  تخس و 

تسیلدبم ياطع  لد  نآ  هراچ 

تسین طرش  تیلباق  ار  وا  داد 

تسوا داد  تیلباق  طرش  کلب 

تسوپ تسه  تیلباق  بل و  داد 

تسادخ فیرصت  بابسا  زا  تسین 

؟ تساجک زا  تیلباق  ار  اهتسین 

يُدب قح  لعف  طرش  رگ  یلباق 

يدمان یتسه  هب  یمودعم  چیه 

: دیوگ یم  ور  نیا  زا  تسین ، قرط  بابسا و  رکنم  دناد  یم  ینابر  هضافا  ار  تیلباق  لصا  هک  یلاح  نیع  رد  يولوم 

قرط بابسا و  داهنب و  یتنس 

قتت قرزا  نیا  ریز  ار  نابلاط 

دور تنس  رب  لاوحا  رتشیب 

دوش تنس  قراخ  تردق  هاگ 

هتـسب وا  تردـق  تسد  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، هداد  رارق  ببـسم  ببـس و  لولعم و  تلع و  هیاپ  رب  ار  ناهج  ماـظن  دـنوادخ  هچ  رگ 
یتیانع ببسم  ببس و  لولعم و  تلع و  ریسم  ندومیپ  نودب  دهاوخب  هک  يدراوم  رد  دشاب و  یمن  حیحـص  ٌَهلُوْلغَم »   ِ هّللا ُدَی   » تسین و
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: دروآ دیدپ  ببس  نودب  ار  یببسم  هدرک و 

هزم اب  هداهن  تداع  تنس و 

هزجعم تداع  قرخ  هدرک  زاب 

تسین لوصوم  ام  هب  زع  رگ  ببس  یب 

تسین لوزعم  ببس  لزع  زا  تردق 

دروآ بِّبسُم  نآ  دهاوخ  هچ  ره 

درد رب  اهببس  قلطم  تردق 

.تسا رگید  يوس  زا  ضحم  هفسلف  فرط و  کی  زا  نافرع  نید و  نیب  قرف  دراوم  زا  یکی  تفارظ  نیا 
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هعبات ياهدادعتسا  نیتسخن و  دادعتسا 

نیتـسخن دادعتـسا  دوـش ، یم  میـسقت  شخب  ود  هب  تیادـه  دـننام  مه  دادعتـسا  تـفگ  میهاوـخ  تیادـه  ثـحب  رد  هـک  روـط  ناـمه 
.هعبات ياهدادعتساو 

نادجو هدیشخرد و  وا  لد  رد  ترطف  رون  تسا ، هداد  یهلا  راونا  شریذپ  دروم  رد  یناسنا  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  ار  نیتسخن  دادعتـسا 
نارفک رگا  یلو  ددرگ ، یم  تیانع  وا  هب  يدعب  ياهتیلباق  دوش و  یم  تیوقت  درک  ینادردق  یمدآ  رگا  هدش ، تیانع  وا  هب  ییوجادخ 

.ددرگ یم  مورحم  مه  يدعب  ياهتیلباق  زا  دیزرو 

یهلا فطل 

دـنک و يا  هبوت  دـناوت  یم  يراکهنگ  دراد ، دوجو  تشگزاب  ناـکما  تسا و  زاـب  هتـسویپ  یهلا  تمحر  برد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
دناوت یم  يا  هداتفا  درابب ، وا  رب  یهلا  تمحر  ناراب 

تیانع وا  هب  یلاب  دنلب  راگدرورپ ، دزیرب و  یکشا  دناوت  یم  هتسکش  لاب  رپ و  دریگب ، ار  وا  تسد  مه  دنوادخ  درادرب و  اعد  هب  تسد 
.دنک

یتیانع و راوازس  وت  متسین  تمحر  هتسیاش  نم  رگ  دیوگ : یم  تسا  یهلا  يایلوا  هژیو  هک  یـصاخ  تقادص  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح 
.یتمحر هتسیاش  وت  مرادن  ار  تمحرم  تیحالص  نم  رگ 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ًالثم  ددرگ ، یم  هدهاشم  دایز  یمالسا  گنهرف  رد  نحل  نیا  هباشم 

ِیْبنَذ ْنِم  ُمَظْعَا  َكُْوفَعَف  اـمیِظَع  َكَدـْنِع  ِیْبنَذ  َناـک  ْنِا  َّمُهّللَا  ِیبـْنَذ ، ْنِم  ُعَسْوَا  َکَـتَمْحَر  َّنِا  ِیلَمَع َو  نِم  یجْرَا  َکَـتَرِفْغَم  َّنِا  َّمُهّللَا  »
َمَحْرَا اـی  َکـِتَمْحَِرب  ْیـَـش ٍء  َّلُـک  ْتَعـِـسَو  اـهَّنَِال  ینَعـَـسَت  ِینَُغْلبَت َو  ْنَا  ٌلـْهَأ  َکـُتَمْحَرَف  َکَـتَمْحَر  َغـُْلبَا  ْنَا  ًـالْهَأ  ْنُـکَا  ْمـَل  ْنِا  َّمُـهّللَا 

.(1)« َنیمِحاّرلا

رگا ادـنوادخ ، .تسا  نم  هانگزا  رتعیـسو  وت  تمحر  انامه  تسا و  نم  لـمع  راـک و  زا  رت  شخبدـیما  وت  شزرمآ  اـنامه  ادـنوادخ ، )
هانگ زا  رتگرزب  وت  تشذگ  تسا ، گرزب  وت  دزن  مهانگ 

تسا راوازس  وت  تمحر  متسین ، وت  تمحر  تفایرد  هتسیاش  نم  رگا  ادنوادخ ، تسا ، نم 
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(. نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ  تمحر  قح  هب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  تمحر  نآ  اریز  دریگ ؛ ارف  ارم  دسرب و  نم  هب  هک 

دوصقم هار  تشگ  مگ  مهایس  بش  نیا  رد 

تیاده بکوک  يا  يآ  نورب  يا  هشوگ  زا 

شتاجن امرس  زوس  زا  هتفرگ و  ارف  ار  وا  زور  ندمآ  الاب  اب  دیشروخ  غورف  ُرپ  هعـشا  یلو  دزرل  یم  هداتفا و  يا  هیاس  رد  ییاونیب  یهاگ 
.دهد یم 

یم شمارآ  هدرک و  شزاون  ار  وا  یهاگحبـص  میـسن  یلو  درب ، یم  جنر  هدـیطلغ و  يا  هشوگ  هب  يروجید  بش  رد  شوهدـم  یهاگ 
.دشخب

همقل دنچ  هب  ار  وا  نابرهم  يردام  یلو  هدـیدرگ  یناوتان  قرغ  دروخ و  یمن  ییاذـغ  ییاهتـشا  یب  يرامیب و  رثا  رد  یلاسدرخ  یهاگ 
ینادان هطساو  هب  یکدوک  یهاگ  .دراد  یم  او  يا 

.دنک یم  نیمضت  ار  يو  تداعس  هرخالاب  دزرو و  یم  رارصا  وا  لیـصحت  هب  زوسلد  میکح و  يردپ  یلو  هتـشاد ، سرد  زا  زیرگ  ِياپ 
وت میا  هدولآ  رگا  یبذاج و  وت  میتسه  ياـپ  زیرگ  رگا  یفراـع ، وت  میتفرعم  یب  رگا  يرایـشوه ، وت  میلفاـغ  اـم  رگا  اراـگدرورپ ! لاـح 

.سوّدق ای  رون و  ای  هک  یکاپ 

ناشف ام  لامعا  همان  زور  هب  یبآ 

وا زا  هانگ  فورح  درتس  ناوت  دشاب 

.مویق ای  ّیح  ای  هک  يا  هدنز  وت  میا  هدرم  رگا  يدنمناوت و  وت  میناوتان  رگا  یکیدزنوت ، میرود  رگا  يرون ، وت  میتملظ  رگا  اراگدرورپ !

مراب ریز  دوخ  هتوک  تسد  ز 

مراسمرش نادنلب  الاب  زا  هک 

.نادرگ نامرادیب  تیاده  غورف  تفرعم و  راونا  اب  وت  میا  هدنام  باوخ  رد  یشومارف  تلفغ و  يور  زا  رگا  اراگدرورپ !

ام دـنچ  ره  .نادرگزاب  ترـضحم  هب  تیانع  هبذـج  تبحم و  دـنمک  اب  وت  میا  هدـش  تهاگرد  يرارف  تیـصعم  هانگ و  يور  زا  رگا  و 
.ریگم نادب  ار  ام  وت  میدب 
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مجنپ شخب 

هراشا

«. َكِْوفَِعب ینَتْدَّمَغَت  ُُهلْهَا َو  َْتنَا  ام  َْتلُقَف  َْکیَلَع  ِیلُّکَوَت  ُنْسُح  اهَّلَظَأ  ْدَق  َْکیَدَی َو  َْنَیب  ٌهَِفقاو  یِسْفَِنب  یِّنَأَک  یِهِلا  »

همجرت

تدوخ هچنآ  .تسا  هداتفا  مرـس  رب  وت  هب  دامتعا  نسح  هیاس  هک  یلاح  رد  ما  هداتـسیا  وت  هاگـشیپ  رد  مدوجو  ماـمت  اـب  اـیوگ  مدوبعم !
.تسا هتفرگ  ارف  ارم  ياپارس  وت  ششخبو  وفع  هدومرف و  نم  هب  یتسه  نآ  هتسیاش 

اه هژاو 

.هیاس ّلظ :

ام رتس  هدمغ : .هحلصا  رمالا : ُهاَّطغ و -  هرتس و  یشلا ء : دمغ  دیوگ : یم  دراوملا  برقا  .ندرک  حالـصا  ندناشوپ ، نتفرگ ، ارف  دّمغت :
.(1) اهب ُهرمغ  هتمحرب : انالف  هّللا  دّمغت  هنم ، ناک  ام  رتس  انالُف : َدَّمَغَت  .هبویع  یَّطغ  هنم و  ناک 

: لکوت

.ْسلَف نزو  رب  لکَو  تسا ، هدش  هتفرگ  لکَو  هدام  زا  لُّکوت  ندرک -  راذگاو  ندرک ، دامتعا 

مدرک وا  زا  تلاکو  لوبق  ینعی  نالفل ؛» تلکوت  : » دنیوگ.تسا عون  ود  لکوت  دیوگ : بغار 

ص:86
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هدومرف یـسربط  تسا ، هدـش  ینعم  ود  ره  زین  هریغو  رینملا  حابـصم  رد  مدـش ، راودـیماو  مدرک  داـمتعا  وا  هب  ینعی  هیلع ؛» تلکوـت   » و
ریبدـت هب  ناـنیمطا  ادـخ و  هب  راـک  ندرک  راذـگاو  هّللا  یلع  لّـکوت  تـسا و  ریغ  هـب  داـمتعا  زجع و  راـهظا  ياـنعم  هـب  لـکوت  تـسا :

(1) .تسوا

حرش

یم هدهاشم  ار  يربا  ینازوس  نابایب  رد  هک  يا  هنـشت  دننام  هب   (2) دیامرف یم  میسرت  ار  تمایق  زا  يا  هرظنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.دزاس تمالس  يدرس و  رد  قرغ  ار  وا  دریگ و  رب  رد  ار  وا  هنشت  دوجو  ياپارس  دناوت  یم  شناراب  هک  شخب  دیون  يربا  دنک ؛

وترپ رد  تسا و  هداتـسیا  لـالجلا  يذ  رـضحم  رد  هک  یهاـگ  نآ  دـنک ، یم  مسجم  تیهولا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  روـضح  هرظنم  ماـما 
دـشاب یم  شدوخ  مرک  راوازـس  هک  هچنآ  مه  لاعتم  دنوادخ  هتفرگ ، رارق  تسا  هتـشاد  یهلا  سدقم  تحاس  هب  هک  يدامتعا  لکوت و 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  وا  دوجو  ياپارس  یهلا  ناوضر  تمحر و  هدومرف و  وا  هب 

هتکن ود 

تمایق هرظنم  میسرت  - 1

یهلا و ناگدنب  هرهچ  هلمج  زا  تسا ، هدـش  میـسرت  یبدا  عیدـب  تارابع  اب  تمایق  ياه  هنحـص  زا  ییایوگ  ياه  هولج  میرک  نآرق  رد 
: دیامرف یم  یفّرعم  ار  کی  ره  ياهیگژیو  هداد و  رارق  مه  لباقم  رد  ار  یناطیش 

(3) .هریت هایس و  مه  ییاهتروص  ناشخرد و  دیپس و  ییاه  هرهچ 

(4) .هدیشک مهرد  سوبع و  مه  ییاهتروص  هزات و  رت و  توارط و  اب  ییاه  هرهچ 

(5) .هدولآ رابغ  هتفرگ و  مه  ییاهتروص  هدز و  تراشب  نادنخ و  ییاه  هرهچ 

ص:87

ص240. ج7 ، نآرق ، سوماق  - 1
.دشاب ناهج  نیا  رد  ناشیا  ینونک  تیعضو  زا  یمیسرت  روبزم  ترابع  هک  دنا  هداد  لامتحا  یخرب  - 2

.106  / نارمع لآ  - 3
.24  - 22  / همایق - 4
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(1) .تلذ یتسپ و  رد  مه  ییاهتروص  تمعن و  زان و  رد  قرغ  ییاه  هرهچ 

: دیامرف یم  دنوادخ  هلمج  زا 

اَهیف َنیدـِلاَخ  ُراَْهنَْالا  اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٌتاَّنَج  َمْوَْیلا  ُمُکارُْـشب  ْمِِهناَْـمیَِاب  ْمِهیدـْیَا َو  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی  ِتاَـنِمْؤُْملاَو  َنینِمؤُْملا  يَرَت  َمْوَی  »
(2) «. ُمیظَْعلا ُزْوَفلا  َوُه  َِکلذ 

داب هدژم  دنکفا ، یم  وترپ  نانآ  تسار  تمـس  ور و  شیپ  ناشرون  هعـشعش  هک  درک  یهاوخ  هدـهاشم  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  يزور  )
يراگتـسر تداعـس و  نامه  نیا  دنتـسه ، اجنآ  رد  هشیمه  يارب  تسا ، ناور  ییاهرابدور  شناـتخرد  ریز  رد  هک  ییاهتـشهب  ار  اـمش 

(. دشاب یم  میظع 

ار ناشیا  فارطا  نآ  ؤلألت  هدوب و  ّتینارون  رد  قرغ  هنوگچ  هک  هدومن  میـسرت  یبوخ  هب  ار  تانمؤم  نینمؤم و  ياـبیز  هرهچ  دـنوادخ 
یم اضاقت  هدرب و  ار  اهنآ  تینارون  ترـسح  ناقفانم  هک  تسا  ناـنچ  ناـنآ  تیعـضو  دـنوش ، یم  هداد  تشهب  هب  تراـشب  هتفرگ و  ارف 

.دندرگ دنم  هرهب  ناشیا  غورف  زا  ات  دنیامن ، اهنادب  یهجوت  ات  دننک 

لکوت ییابیز   - 2

رد وا  هب  لکوت  نآ  رگید  دـعب  تسا و  شـشخب  ماـعنا و  رد  ادـخ  هب  لـکوت  نآ  داـعبا  هلمج  زا  تسا ، هدرتسگ  عیـسو و  لـکوت  هرئاد 
هب تایاور  رد  لـکوت  دـعب  نیا  زا  تسا ، مود  دـعب  هب  رظاـن  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  تراـبع  نیا  رد  دـشاب ، یم  ترفغم  تشذـگ و 

رد تسا ، هریبک  ناهانگ  زا  هک  دشاب  یم  سأی  لباقم  رد  لکوت  دعب  نیا  .ءاجر  دننام  تسا  هدش  نایب  مه  يرگید  تارابع 

: دیوگ یم  ظفاح  هک  نانچمه  دراد  دوجو  نآ  هباشم  یتاریبعت  مه  یسراف  تایبدا 

تسیرفاک تقیرط  رد  شناد  اوقترب و  هیکت 

شدیاب لکوت  دراد  رنه  دص  رگ  ورهار 

هتشاد و رذحرب  شیوخ  لمع  هب  دامتعا  زا  هک  تسه  يددعتم  تایاور  دروم ، نیمه  رد 

: دنک یم  ضرع  تیدحأ  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  لاثم  يارب  .دنک  یم  هیصوت  ار  راگدرورپ  لضف  هب  دامتعا  لاکتا و 

ص:88
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وُفْعَت امَِعن َو  ِناسحِْالِاب  ُئِدـُْبت  ِهَرِفْغَْملا  ُلْهَاَو  يْوقَّتلا  ُلْهَا  َکَّنَِال  اْنیَلَع  َِکلْـضَِفب  َلب  اِنلامْعَا  یلَع  َِکباقِع  ْنِم  ِهاـجَّنلا  ِیف  ُلِـکَّتَأ  ُتَْسل  »
(1) «. امَرَک ِْبنَّذلا  ِنَع 

، یتسه شزرمآ  اوقت و  لها  وت  اریز  تسا ؛ وت  تیانعو  لضف  هب  ام  لاکّتا  هکلب  میرادن ، دوخ  لامعا  رب  هیکت  وت  باذـع  زا  تاجن  رد  )
(. يرذگرد تیصعم  هانگ و  زا  مرک  يور  زا  ینک و  زاغآ  تمعن  ياطعا  اب  ناسحا  يور  زا 

ص:89
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مشش شخب 

هراشا

َْکَیِلا ِْبنَّذـلِاب  َراْرقِْـالا  ُْتلَعَج  ْدَـقَف  ِیلَمَع  َکـْنِم  ِیِننْدـُی  َْمل  ِیلَجَا َو  اـنَد  ْدَـق  َناـک  ْنِا  َِکلذـِب َو  َکـْنِم  یلْوَا  ْنَـمَف  َتْوَـفَع  ْنِا  یِهِلا  »
«. یتَلیسَو

همجرت

لمع یلو  تسا ، هدش  کیدزن  نم  لجا  رگا  و  دشاب ؟ یم  ششخب  وفع و  هب  تبسن  وت  زا  رتراوازس  یـسک  هچ  یـشخبب ، رگا  مدوبعم !
.ما هداد  رارق  تهاگشیپ  رد  شیوخ  شزرمآ  هلیسو  ار  هانگ  هب  رارقا  تسا ، هدرکن  کیدزن  وت  هب  ارم  نم 

اه هژاو 

.هانگ ندوشخب  ندرک ، تشذگ  وفع :

.ندوب کیدزن  ندش ، کیدزن  وند :

.هانگ بنذ :

.رتکیدزن رتراوازس ، یلوا :

حرش

تسا ششخب  وفع و  یگرزب  همزال 

نوچ دنک  یمن  تشذگ  یموس  .تسا  جاتحم  نوچ  دنک  یمن  تشذگ  يرگید  .تسا  هدـش  ررـضتم  نوچ  دـنک  یمن  تشذـگ  یکی 
دوبمک ناصقن و  زا  تیاکح  اهنیا  همه  تسا و  رظن  گنت 
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.تسا هدش  رّرضتم  ام  هانگ  زا  هن  تسا و  دنمزاین  ام  تبوقع  هب  وا  هن  دشاب ، یم  نآ  زا  ياّربم  گرزب  دنوادخ  یلو  دنک ، یم 

دندرگ رفاک  تانئاک  هلمج  رگ 

درگ دنیشنن  شایربک  نماد  رب 

لک تعـسو  یتمحر  و  : » دومرف هک  تسا  دودـحمان  یتروص  هب  هکلب  یناکم ، هنو  تسا  ینامز  دودـحم  هن  دـنوادخ  تمحر  یفرطزا 
.تسا رت  هتسیاش  ششخب  تشذگ و  هب  تبسن  یسک  ره  زا  ور  نیا  زا  یش ء ،»

؟ تسیچ يارب  تبوقع 

تسا یمتـس  نامه  رفیک  میا و  هتـشاد  اور  دوخ  رب  هک  تسا  یملظ  نامه  هجیتن  تبوقع  میا و  هدرک  دوخ  رب  هک  تسا  یملظ  ام  هانگ 
دناوت یم  یبوخ  هب  تسا  لّوحم  ّبلقم و  هک  وا  یلو  تسا ، ام  هعماج  ام و  حالـصا  يارب  مه  دیدهت  میا و  هتخاس  دراو  يرگید  رب  هک 

يو هاگـشیپ  رد  هبوت  وا و  يوس  هب  تشگزاب  شا  همزال  هتبلا  .دـنک  اه  یبوخ  هب  لیدـبت  هکلب  دزاس ، كاـپ  ار  اـه  يدـب  دـهد و  رییغت 
.تسا

تسوت میرک  قلخ  یشوپ  هدرپ  هک  اج  ناز 

رایع مک  تسیدقن  هک  شخبب  ام  بلق  رب 

.يدومرف تواضق  داد  لدع و  هب  یشخبن  رگا  يدومن و  لمع  مرک  فطل و  هب  یشخبب  رگا  اراگدرورپ ،

.تسام هانگ  یتشز و  ماجنارس  يرذگن  رگا  تسوت و  ناسحا  يراوگرزب و  هجیتن  يرذگب  رگا  اراگدرورپ ،

.يرادن زاین  ام  باذع  تبوقع و  هب  وت  یلو  میتسه ، جاتحم  وت  مرک  وفع و  هب  ام  اراگدرورپ ،

دنوادخ هاگشیپ  رد  هانگ  هب  فارتعا 

عورش زا  شیپ  ناسنا  هک  هفرع  زور  لامعا  رد  هلمج  زا  تسا ، هدش  تیهولا  هاگشیپ  رد  هانگ  هب  فارتعا  هب  هیصوت  يددعتم  دراوم  رد 
ياج هب  زامن  تعکر  ود  نامسآ  ریز  رد  اعد  هب 
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دوخ هارمه  يرافغتسا ، هبوت و  ره  هک  نآ  رب  هفاضا  . (1) دنک رارقا  فارتعا و  دوخ  ناهانگ  هب  یلاعت  قح  دزن  رد  نآ  زا  سپ  هدروآ و 
.دراد ار  هانگ  هب  فارتعا 

هدرک يدب  راک  هک  دریذپب  دنک و  هّجوت  هانگ  یتشز  دوخ و  ریـصقت  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  یبوبر  هاگـشیپ  رد  هانگ  هب  فارتعا 
ار نآ  یلو  دننک ، یم  يدب  هک  يدارفا  فالخ  هب  تسا ،

.دنزادنا یم  يرگید  ندرگ  هب  ای  دنرادنپ و  یمن  تشز 

 َ هّللا ّنَا  َول   » دـنیوگ یم  دـنراذگ و  یم  ادـخ  باسح  هب  ار  هانگ  اه  يربج  دـننام  یخرب  دنتـسه ، هنوگ  هس  هب  دارفا  هانگ  اب  طابترا  رد 
(. مدوب ناراکزیهرپ  زا  دومرف  یم  تیاده  ارم  دنوادخ  رگا   ) (2)« َنیِقَّتُْملا َنِم  ُْتنَُکل  ینادَه 

.دنک یم  هبیغلا  بجاو  ار  دوخ  ینالف  دنیوگ  یم  دننک  مه  تبیغ  رگا  یتح  دنرادنپ ، یم  نارگید  زا  ار  يدب  هشیمه  یخرب 

هورگ نیمه  طقف  قوف  هورگ  هس  زا  دننک ، یم  نآ  یتشز  هانگ و  هب  رارقا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنناد و  یم  دوخ  زا  ار  هانگ  مه  یـضعب 
یمن رصقم  عقاو  ای  رهاظ  تروص  هب  ار  دوخ  تسخن  هورگ  ود  هنرگ  دنیآ و  یم  رب  شیوخ  حالـصا  ددص  رد  هدش و  نامیـشپ  مدان و 

.دنناد

.دنک یم  مارآ  ار  سرتسا  بارطضا و  دشخب و  یم  نیکست  ار  هانگ  هدقع  یناور  رظن  زا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هانگ  هب  فارتعا 

وا هب  دـیآ و  یم  رب  هراچ  رکف  رد  دـنک و  یم  نامیـشپ  مدان و  ار  وا  دنکـش ، یم  ار  ناسنا  رورغ  دـنوادخ  لـباقم  رد  هاـنگ  هب  فارتعا 
.دشخب یم  يزارفرس  تّزع و 

مدرک وت  یگدنب  دوب  ما  یگجاوخ  دیما 

مدیزگ وت  تمدخ  دوب  متنطلس  ياوه 

ماب بل  باتفآ 

دیپس رـس  يوم  .بورغ  ماـگنه  مه  نآ  تسا  هتفرگ  رارق  ماـب  بل  رد  هک  تسا  یباـتفآ  دـننام  هب  وا  یگدـنز  دـنیب  یم  ناـسنا  یهاـگ 
مه زاب  ریصقت ، روصق و  یتشم  اب  تسوا  یلو  هدیسر ، رخآ  هب  رمع  هیامرس  هتـشگ ، كوپ  اهناوختـسا  هدش ، فیعـض  باصعا  هتـشگ ،

زا سأی  شهار 
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، تسادـخ يوـس  هب  تشگزاـب  نآ  هار  اـهنت  هکلب  دـشاب ، یمن  رارف  شهار  تسین ، یتواـفت  یب  تلفغ و  شهار  تسین ، یهلا  تمحر 
.(1)  «ِ هّللا َیِلا  اوُّرِفَف  : » دومرف هک  تسا  هتشذگ  ناربج  تسا و  هانگ  هب  فارتعا 

میدیود رایغا  یپ  يرمع  هک  سوسفا 

میدیسرن دصقم  هب  میدنامب و  رای  زا 

میدومنن تراجت  تفر و  فک  هیامرس ز 

میدیرخن یعاتم  هودنا  ترسح و  زج 

دمآرب زور  بش و  وچ  یناوج  يریپ و 

میتشگن رادیب  دمآ و  زور  دش و  بش  ام 

تمایق زور  دنکن  تعافش  هجاوخ  رگ 

میتشز هک  میجنرن  هطاّشم  هک ز  دیاش 

ادخ ریغ  لباقم  رد  فارتعا 

یماگنه نمؤم  یحیسم  درف  کی  هک  يروط  هب  تسا  يدابع  مسارم  ءزج  شیشک  لباقم  رد  هانگ  هب  فارتعا  کیلوتاک ، تیحیسم  رد 
دوب و دهاوخن  عورـشم  ینابر  ءاشع  مسارم  رد  وا  تکرـش  هنرگ  دنک و  فارتعا  شیـشک  لباقم  رد  دـیاب  دـش  بکترم  ار  یهانگ  هک 

.تسا هدش  دجسم  دراو  هدوب و  وا  ندرگ  رب  لسغ  هک  یناملسم  دننام  هب  دشاب ، یم  فعاضم  وا  هانگ  درک  تکرش  رگا 

ریغ نآ  یفرط  زا  ددرگ و  هدـیرد  وا  يایح  هدرپ  دوش و  اوسر  لیلذ و  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  ادـخ  ریغ  لباقم  رد  هاـنگ  هب  فارتعا 
یم دـب  ادـخ  ریغ  لباقمرد  تسا  بوخ  دـنوادخ  لباقم  رد  هاـنگ  هب  فارتعا  هچ  ره  .ددرگ  ربخ  اـب  نارگید  رارـسا  زا  هدـش و  رورغم 

یلوا هچ  ره  يرد و  هدرپ  ثعاب  یمود  دوش  یم  یکاپ  ببس  یلوا  هچ  ره  نیرفآ ، تلذ  یمود  تسا  شخب  تزع  یلوا  هچ  ره  دشاب ،
.تسا یگدنب  یمدرم و  تلذ  يایوگ  یمود  دنک  یم  تیرح  یهلا و  تیدوبع  زا  تیاکح 
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متفه شخب 

هراشا

«. اَهل ْرِفْغَت  َْمل  ْنِا  ُْلیَْولا  اَهَلَف  اَهل  ِرَظَّنلا  ِیف  یِسْفَن  یلَع  ُتْرُج  ْدَق  یِهِلا  »

همجرت

.یشخبن ار  وا  وت  رگا  نآ  رب  ياو  سپ  مدرک ، متس  نادب  هجوت  دوخ و  سفن  هب  تبسن  مدوبعم !

اه هژاو 

.مدرک ملظ  تُلق : دننام  ترُج  متس ، ملظ و  روج : ترُج ،

كـاله باذـع و  لـصا  رد  نآ  درب و  راـک  هب  ار  نآ  دوش  عقاو  هکلهم  رد  هک  ره  هک  تسا  یظفل  لـیو  دوـمرف : یـسربط  .ياو  لـیو :
لامعتـسا مّحرت  رد  حیو  یلو  .دور  راک  هب  فسأت  رّـسحت و  رد  یهاگ  تسا و  حبق  ینعم  هب  لیو  هدرک  لقن  یعمـصا  زا  بغار  تسا ،

(1) .دوش

.(2) هانگ شزرمآ  هانگ ، ندرک  دیدپان  روتسم و  هانگ : نارفغ  ندرک ، روتسم  ندناشوپ ، رفغ :

حرش

ناسنا تداعس 

ناـسنا و دوخ  عفن  هب  وا  تاررقم  نیناوق و  تیاـعر  تسا و  هدـش  ررقم  یناـسنا  عـماوج  ناـسنا و  تداعـس  يارب  یهلا  تاروتـسد   - 1
نیتسخن رد  يراکهانگ  ره  .تسا  یناسنا  هعماج 
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تسا هتخورف  ادخ  ریغ  یگدنب  تلذ  هب  ار  یهلا  تیدوبع  تّزع  دزرو  یم  كرـش  هک  سک  نآ  دنک ، یم  متـس  ملظ و  دوخ  هب  هلحرم 
شاحف ینابـصع و  قالخا ، دـب  رفن  کی  دـنز ، یم  دوخ  قـالخا  هب  هبرـض  هلحرم  نیلوا  رد  دـنک  یم  يرگید  هب  ملظ  هک  سک  نآ  و 

دنز بیـسآ  يرگید  هب  هک  نآ  زا  رتـشیب  یناـج  کـی  هدرک و  درُخ  ار  دوـخ  باـصعا  دزاـس  دراو  هبرـض  يرگید  هب  هـک  نآ  زا  شیپ 
.تسا هدرک  هایس  ار  دوخ  هدنورپ 

يرظن وا  هب  ناتـسب  کلام  .دـیرب  یم  نب  زا  ار  هخاش  هتـسشن و  یتخرد  هخاـش  يور  رب  هک  دـنک  یم  لـقن  ار  یناداـن  ناتـساد  يدـعس 
هخاش نب  وا  هک  نآ  زا  شیپ  تفگ  هدهاشم  زا  سپ  هدنکفا و 

.دنز یم  شیوخ  هشیر  هب  هشیت  دربب  ار 

یسک دنک  تیاکش  هچ  نارگید  تسد  زا 

شیوخ يافق  رب  دنز  شیوخ  تسد  هب  یلیس 

باتفآ انیب و  هدید  هار و  تسهاچ و 

شیوخ ياپ  شیپ  دنک  هاگن  یمدآ  ات 

قافتاب دنیبن  چیه  هدید  ود  ره  رگ 

شیوخ ياطخ  دنیبن  هک  يا  هدید  رتهب ز 

سفن رطخ 

بیذـهت و ددـص  رد  هتـسویپ  دـیاب  دـنکفا ، یم  كاله  يداو  هب  ار  یمدآ  وا  زا  تبقارم  مدـع  تسا ، كانرطخ  سفن  ندرک  اهر   - 2
 : دومرف یکاپ  تهازن و  همه  اب  قیدص  فسوی  هک  تشادزاب  اهیدب  زا  ار  نآ  دوب و  سفن  هیکزت 

.(1)« یِّبَر َمِحَر  اَم  ِّالا  ِءوُّسلِاب  ٌهَراَّمََال  َسْفَّنلا  َّنِا  »

(. دیامرف محر  ودب  مراگدرورپ  هک  ار  نآ  رگم  ده  یم  یتشز  يدب و  هب  روتسد  رایسب  سفن  انامه  )

کی اهنت  دزاس ، گرم  یهار  ار  وا  دروآ و  رد  اپ  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  يرامیب  کی  طقف  ینامـسج  ياه  يرامیب  رد  هک  روط  نامه 
راشف کی  اهنت  هیلک ، گنس  کی  اهنت  یبلق ، یتحاران 

هب ار  مدآ  ییوخدنت  .دنک  باترپ  طوقـس  هرد  هب  ار  یمدآ  دـناوت  یم  یقالخا  داسف  کی  اهنت  یناور  ياه  يرامیب  رد  نینچمه  نوخ ،
ار ناسنا  ینارتوهش  دروآ ، یم  رد  يا  هدنرد  تروص 
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داب رب  ار  شترخآ  تسایر ، هب  قشع  دنک و  یم  شا  هراچیب  لخب  دروآ ، یم  رد  اپ  زا  ار  وا  زآ  صرح و  دزاس ، یم  ناویح  زا  رت  تسپ 
.دهد یم 

تسامش سفن  تب  اهتب  ردام 

تساهدژا تب  نیا  رام و  تب  نآ  کناز 

ناهن هزوک  رد  تس  هبآ  هایس  تب 

ناد همشچ  ار  هیس  بآ  رم  سفن 

لهس کین  دشاب  لهس  نتسکش  تب 

لهج تسلهج  ار  سفن  ندید  لهس 

رسپ يا  ییوجب  را  سفن  تروص 

رد تفه  اب  ناوخب  خزود  هصق 

ناز رکم  ره  رد  يرکم و  سفن  ره 

ناینوعرف اب  نوعرف  دص  هقرغ 
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متشه شخب 

هراشا

«. یتامَم ِیف  یِّنَع  َكَِّرب  ْعَطْقَت  الَف  ِیتویَح  َماّیَا  َّیَلَع  َكُِّرب  ْلَزَی  َْمل  یِهِلا  »

همجرت

هداد همادا  دوخ  یکین  فطل و  هب  مه  گرم  زا  سپ  یتشاد ، ینازرا  نم  رب  ار  دوخ  مرک  ناسحا و  ما  یگدنز  مایا  رد  هتسویپ  مدوبعم !
.امرفم عطق  ار  نآ  و 

هژاو

.نابایب راکوکین ، حتف  هب  یکین و  رسک ، هب  ِّرب :

حرش

یهلا ياهتمعن  هب  هراشا 

هدوب وا  ياهتمعن  نوهرم  هشیمه  هک  دنک  یم  هدـهاشم  دـنیب و  یم  ار  یهلا  ياهتمعن  هتـسویپ  درگن  یم  شیوخ  یگدـنز  هب  هک  ناسنا 
رگا هک  دیامرف  یم  سپسو  هدومن  یهلا  ياهتمعن  زا  يدادعت  هب  هراشا  هفرع  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترـضح  .تسا 

.تسا هدومنن  ادا  ار  نآ  قح  دزادرپب  ییادخ  ياهتمعن  زا  یکی  رکش  ساپس و  هب  رمع  یمامت 

کی دزاس ، یم  خـلت  ار  وا  یگدـنز  بت  بش  کی  درادـن ، یتمالـس  هب  ینادـنچ  هجوت  تسا  هدـشن  يراـمیب  راـتفرگ  یتقو  اـت  یمدآ 
وا دایرف  هیلک  درد  کی  دنک ، یم  هفالک  ار  وا  بلق  نابرض 

هاگتسد نارازه  نایم  رد  دزاس ، یم  گنت  وا  رب  ار  ناهج  سفن  یگنت  کی  دنک و  یم  دنلب  ار 
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، دروآ یم  رد  نازوس  یمنهج  تروص  هب  یهاگ  دزاس و  یم  خلت  ام  رب  ار  یگدنز  دوش  رامیب  یکی  رگا  اهنت  ام  ندب  ینورب  ینورد و 
: دیامرف یم  میرک  نآرق 

.(1)« اَهوُصُْحت َال    ِ هّللا َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِا  «َو 

(. درک دیناوتن  نآ  باسح  زگره  دیروآ  رامش  هب  دیهاوخب  ار  ادخ  ياهتمعن  رگا  )

دیآ رب  هک  نابز  تسد و  زا 

دیآ رد  هب  شرکش  هدهع  زک 

سپـس هدومن و  يرازگرکـش  ناهج  نیا  ياهتمعن  هب  تبـسن  زاغآ  رد  دراد  هک  یـصاخ  لکوت  ناـمیا و  اـب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
.دیامن یم  ترخآ  هب  تبسن  ار  نآ  موادت  تساوخرد 

ص:98

.34  / میهاربا - 1

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
http://www.ghaemiyeh.com


مهن شخب 

هراشا

«. یتویَح ِیف  َلیمَجلا  َِّالا  ِینِّلَُوت  َْمل  َْتنَا  ِیتامَم َو  َدَْعب  ِیل  َكِرَظَن  ِنْسُح  ْنِم  ُسَیا  َْفیَک  یِهِلا  »

همجرت

وحن هب  رگم  ارم  روما  يا  هدشن  راد  هدهع  وت  هک  یلاح  رد  متافو ، زا  سپ  وت  بوخ  تیانع  هجوت و  زا  مشاب  سویأم  هنوگچ  مدوبعم ! )
(. متایح ماگنه  رد  یکین  بوخ و 

اه هژاو 

: دیوگ بغار  دمآ ، دهاوخن  تسد  هب  هدش  وزرآ  یش ء  مینک  نیقی  هک  تسا  نآ  سأی  تسا : هدومرف  یـسربط  .يدیمون  سأی : سیآ ،
.(1)« عَمَّطلا ءافتنا  ُسأَیلا  »

َنیذَّلا ُِّیلَو    ُ هّللَا  » لیذ رد  یـسربط  .دـیآ  هریغو  هدـننک  يرای  تسود و  يانعم  هب  زین  رما و  هدـننک  هرادا  تسرپرـس و  یلو : یّنلوت : مل 
يرگید زا  روما  یهنو  رما  ریبدت و  هب  هک  تسا  یـسک  وا  و  هلـصاف ، نودـب  یکیدزن  ینعم  هب  تسا  یلو »  » زا ّیلو  هدومرف : ، (2)« اُونَمآ

هب هک  دنیوگ  یلوم  اقآ  هب  .تسا  رـشابم  کیدزن و  روما  یهنو  رما  ریبدت و  هب  هک  دـنیوگ  یلاو  موق  سیئر  هب  .تسا  رتراوازـس  قحا و 
دنیوگ یلوم  هدنب  هب  دنک ، یم  ترشابم  یتسرپرس و  هدنب  رما 

، هدرک لقن  سراف  نبا  زا  حابصم  رد  .تسوا  هرادا  میتی و  لام  رشابم  هک  میتی  ّیلو  تسا  نآ  زا  تسا و  یلوم  رما  رشابم  تعاطا  اب  هک 
(3) .تسا راک  نآ  ّیلو  دنک  هرادا  ار  یسک  راک  هک  ره 

ص:99

.ءایلا باتک  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
.257  / هرقب - 2
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.ابیز لیمج :

حرش

طونق سأی و 

سأی طونق »  » هک تسا  هدـش  هتفگ  هتبلا  تسا ، هدـش  ریبعت  طونق  سأی و  هژاو  ود  اب  تایاور  میرک و  نآرق  رد  يدـیمون  طونق : سأی و 
زا هدوب و  مومذـم  ترخآ  دروم  رد  هچ  يوـیند و  روـما  دروـم  رد  هچ  دـنوادخ  هب  تبـسن  طوـنق  سأـی و   (1) .دشاب یم  دیدش  رایـسب 

(3) .تسا هدش  بوسحم  هانگ  نیرتگرزب  كرش  زا  سپ  یتح  (2) و  دوش یم  بوسحم  هریبک  ناهانگ 

.دوب دهاوخ  رتشیب  مه  وا  سأی  دشاب  رت  فیعض  وا  نامیا  هچ  ره  رتدایز و  مه  وا  دیما  دشاب  رتشیب  دنوادخ  هب  ناسنا  نامیا  هچ  ره 

ایند رد  دیما 

سکع رب  دنـسر ، یمن  تسب  نب  هب  هاگ  چـیه  هتـشاد و  وا  تایانع  هب  مشچ  دـشخرد ، یم  ناـشلد  رد  دـیما  هقراـب  هشیمه  نمؤم  دارفا 
دوخ نیا  دنزاب ، یم  ار  دوخ  دوز  هتـشادنپ و  هتفر  تسد  زا  ار  زیچ  همه  لکـشم  کی  لباقم  رد  دنرادن  دـنوادخ  هب  نامیا  هک  يدارفا 

مه زونه  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  هک  نامیا  اب  دارفا  فالخ  هب  دـننز ، یم  مه  یـشکدوخ  هب  تسد  یهاگ  هک  تساجنآ  ات  یگتخاـب 
.دشخرد یم  ناشلد  رد  دیما  ياه  هقراب 

يارب ای  هتفر و  نیب  زا  هک  دـندرک  یم  رکف  ناگمه  هک  يروط  هب  دوب ، هدـش  دـیدپان  رود و  شردـپ  زا  قیدـص  فسوی  هک  دوب  اهلاس 
راودـیما زونه  تشاد  هک  یناـمیا  رون  هطـساو  هب  تخوس  یم  دـنزرف  نارجه  مغ  رد  هک  وا  ریپ  ردـپ  یلو  تسا ، هتـشگ  دوقفم  هشیمه 

هک يروط  هب  هدوب ،

: تفگ اهنآ  هب  دننک و  تکرح  فسوی  يوجتسج  رد  هک  هدرک  هیصوت  شنادنزرف  هب  زارد  ینایلاس  زا  سپ 

ص:100

ص113. ج4 ، هیاهنلا ، - 1
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.(1)« َنوُِرفاَْکلا ُمْوَقلا  َِّالا    ِ هّللا ِحْوَر  ْنِم  ْیای 
ُس� هَّنِا َال    ِ هّللا ِحْوَر  ْنِم  ْیاَت 

اوُس� «و َال 

(. نارفاک زج  دنوادخ  تمحر  زا  دنشاب  یمن  دیمون  انامه  .دیشابن  سویأم  دنوادخ  تمحر  زا  )

: دیامرف یم  مه  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  شردپ 

.(2)« َنوُّلاَّضلا ّالإ  ِهِّبَر  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  «َو 

.)؟ دوش یم  دیمون  شراگدرورپ  تمحر  زا  ناهارمگ ، زج  یسک ، هچ  )

.دزاب یم  ار  دوخ  تمقن  لباقم  رد  دنک و  یم  یشکرس  تمعن  لباقم  رد  نامیا  ياهنم  ناسنا 

.(3)« اًسؤَی َناَکُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَِذا  ِِهِبناَِجباَنَو َو  َضَرْعَا  ِناَْسنِْالا  یَلَع  اَنْمَْعنَا  اَِذا  «َو 

(. تسا سویأم  رایسب  دسر  وا  هب  يّرش  نوچ  دنک و  رود  ام  زا  ار  شیوخ  دنادرگ و  يور  ام  زا  میداد  تمعن  ناسنا  هب  نوچ  )

.(4) دزاس یم  دوخ  هشیپ  ار  ربص  لمحت و  تمقن  لباقم  رد  هدومن و  يرازگرکش  تمعن  لباقم  رد  نمؤم  ناسنا  یلو 

هرطاخ کی 

نمض مداد ، یم  سرد  سفنلا » هفرعم   » دشرا یسانشراک  عطقم  رد  یسانش  ناور  هتشر  نایوجـشناد  يارب  سرد  سالک  رد  زور  کی 
: تفگ هداد و  همادا  سپـس  مینک ، طولخم  ینید  تاعوضوم  اب  دـیابن  ار  یملع  تاـعوضوم  تفگ : نایوجـشناد  زا  یکی  وگ  تفگ و 

لتاق کی  تروص  هب  وا  هب  دـیابن  سانـش  ناور  تسا ، یحور  بارطـضا  راتفرگ  دـنک ، یم  هعجارم  سانـش  ناور  هب  لـتاق  کـی  ًـالثم 
هجلاعم هب  زاین  هک  يرامیب  کی  تروص  هب  دیاب  هکلب  درگنب ،

.دنک نامرد  ار  وا  دناوتب  ات  دنک  هاگن  دراد 

یلتق هک  تسین  مهم  دیوگ  یم  ای  يداد ؟ ماجنا  یتیانج  هک  دنکن  درد  وت  تسد  دیوگ  یم  دنک ؟ یم  نامرد  یعون  هچ  هب  ًالثم  متفگ :
راشف تحت  نونکا  هک  یلتاق  نیا  تسا ؟ هتفرگ  ماجنا 
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؟ دوش یم  هجلاعم  يوحن  هچ  هب  دنیب ، یم  سوباک  بترم  درادن ، رارق  اهزور  درادن ، مارآ  اهبش  هتفرگ ، رارق  نادجو 

دوش و زاب  شا  هدقع  ات  دنکب  ار  دوخ  لد  درد  وا  دـهد  یم  هزاجا  دـنتفگ : یخرب  دنتـشادن ، یباوج  دـندرک ، هاگن  مه  هب  نایوجـشناد 
.ددرگ یناور  هیلخت 

هتساک شا  ینورد  جنر  هظحل  دنچ  يارب  تسا  نکمم  هدرک ، تیانج  دناد  یم  بوخ  وا  اریز  تسین ، یفاک  ییاشگ  هدقع  اهنت  متفگ :
رگا هدش ، هدوبر  شرس  زا  باوخ  تسا ، هفالک  تسا ، برطضم  درادن  رارق  وا  دریگ ، یم  رارق  نادجو  راشف  تحت  اددجم  یلو  دوش ،

ار ینز  دایرف  ای  دطلغ ، یم  نوخ  كاخ و  رد  هک  دنیب  یم  ار  یناسنا  دربب  شباوخ  مه  يا  هظحل 

یم دزیر ، یم  اباب  گرم  رد  هک  دـنک  یم  هدـهاشم  ار  یمیتی  لاـفطا  ياهکـشا  اـی  دـنز و  یم  هخرـص  رهوش  گرم  رد  هک  دونـش  یم 
هاگداد هب  ار  دوخ  دهاوخ  یم  دریگ ، یمن  میمـصت  یلو  دنک ، یـشکدوخ  دهاوخ  یم  دـنک ، یمن  تأرج  یلو  دـشکب ، دایرف  دـهاوخ 

زا سپ  هدنام  زاب  یگدنز  راک و  زا  هک  نآ  رب  هفاضا  دباوخب  يردخم  يوراد  هطساو  هب  مه  یتعاس  رگا  دسرت ، یم  یلو  دنک ، یفرعم 
.دیآ یم  شغارس  هب  ینادجو  یناور و  تالکشم  همه  هرابود  يرادیب ،

بارطضا نامرد 

نآ دهد ، یم  ناشن  هار  وا  يارب  دنک  هعجارم  يدنمـشناد  یناحور  ینید و  ملاع  کی  هب  رگا  تایـصوصخ  نیا  همه  اب  صخـش  نیمه 
یم يراکهانگ  تروص  هب  مرجم  نیا  هب  مه  وا  هکلب  دـنک ، يراج  وا  يارب  مادـعا  مکح  هک  تسین  ءاضق  دنـسم  رد  ًـالعف  ینید  ملاـع 

هک یهار  دهد ، یم  ناشن  هار  وا  يارب  ینید  دنمـشناد  نآ  دـنیب ، یمن  دوخ  يارب  ینـشور  قفا  چـیه  تسا و  هراچ  ددـص  رد  هک  درگن 
.ددرگ وا  تیانج  ناربج  مه  دهد و  تاجن  نارحب  زا  ار  وا  مه 

تیانج ناربج 

تخادرپ لوتقم و  ناگدـنامزاب  تیاضر  بلج  وس  کی  زا  دـنک و  یم  هبوت  هب  هیـصوت  فرط  کی  زا  وا ، تیانج  مرج و  ناربج  يارب 
.دنک یم  تطاسو  مه  شدوخ  دناوتب  رگا  نآ و  هید 

چیه يارب  هبوت  هار  یطیارش  چیه  رد  هاگ و  چیه  هک  دنک  یم  نییبت  وا  يارب  لّوا  هلحرم  رد 
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لتق انز و  بکترم  هدیزرو و  كرـش  هک  يدارفا  دروم  رد  دـنوادخ  ددرگ ، زاب  دـنوادخ  يوس  هب  دـناوت  یم  هکلب  تسین ، هتـسب  سک 
: دیامرف یم  دنک  یم  منهج  هب  دیدهت  هک  نآ  زا  سپ  دنا  هدش 

.(1)« اًِمیحَر اروُفَغ    ُ هّللا َناک  ٍتانَسَح َو  ْمِِهتائِّیَس    ُ هّللا ُلِّدَُبی  َِکئلوُاَف  اِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  ِّالا  »

دنک یم  اهیبوخ  هب  لیدبت  ار  دارفا  هنوگ  نیا  ياهیدب  دنوادخ  دـهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دروآ و  نامیا  دـنک و  هبوت  هک  یـسک  رگم  )
(. تسا نابرهم  تشذگ و  لها  دنوادخو 

دوخ زیمآ  تیانج  هتـشذگ  ناربج  ددرگرب و  ادخ  يوس  هب  دناوت  یم  مه  وا  دوش و  یم  هتفریذـپ  مه  لتاق  كرـشم و  یتح  هبوت  ینعی 
هب رس  یهلا  هاگشیپ  رد  دناوت  یم  مه  وا  دنکب ، ار 

يراز و عّرضت و  اب  رگید  یفرط  زا  دبای ، رد  ار  یهلا  ترفغم  يراز  کشا و  اب  هدییاس و  نیمز 

یم زاب  شا  هدقع  یناور  رظن  زا  مه  يراز  عّرـضت و  رارکت  اب  ددرگ ، یم  هدوشگ  وا  هدقعو  هدش  هیلخت  یهلا  هاگـشیپ  رد  هآ  کشا و 
کی لباقم  رد  هن  تسا  یهلا  هاگشیپ  رد  اهنیا  همه  هتبلا  دنک ، یم  ادیپ  یهلا  ترفغم  يارب  يرتشیب  تیحالص  ینید  رظن  زا  مه  دوش و 

رد .سانش  ناور 

ار ییوناب  هدرک ، یگدنز  زا  مورحم  ار  یناسنا  وا  رخآ  دشاب ، دوخ  تیانج  ناربج  رکف  هب  دیاب  لّوا  هلحرم  اب  نامزمه  یلو  مود  هلحرم 
هدرک و میتی  ار  یناکدوک  هدومن و  تسرپرس  یب 

بلج هکلب  دـشاب ، تواـفت  یب  نآ  ضراوع  تیاـنج و  نیا  هب  تبـسن  دوش  یمن  تسا ، هدوـمن  دـنزرف  غاد  راـتفرگ  ار  يرداـم  ردـپ و 
نآ و ضراوعو  رـسمه  نادقف  ناربج  يا  هزادنا  ات  هلیـسو  نیدب  تسا ، ریذـپ  ناکما  اهب  نوخ  هید و  تخادرپ  اب  هچرگ  اهنآ  تیاضر 

.ددرگ یم  یمیتی  جنر  نادنزرف و  يردپ  یب 

دیوگب دـناوت  یمن  حورجم  کی  هک  نیا  دـننام  تسا ، مزال  ناربج  هکلب  دـنک ، یمن  رطاخ  میمرت  تسین و  یفاک  ییاـشگ  هدـقع  اـهنت 
دوش یمن  ار  یکیزیف  لکـشم  کی  دهاوخ  یم  نامرد  دراد ، اوادم  نامـسناپ و  هب  جایتحا  هکلب  درادن ، دوجو  یلکـشم  تسین ، یچیه 

اب اهنت  هدومن  میتی  ار  یهانگ  یب  لافطا  هدرک و  مورحم  یگدـنز  زا  ار  یناسنا  هک  مه  یـصخش  درک ، هجلاـعم  یناـمرد  ناور  اـب  اـهنت 
دزن فارتعا  مه  نآ  دنک ، دیفس  ار  دوخ  هایس  هدنورپ  دناوت  یمن  فارتعا 
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يا هزادـنا  ات  هید  تخادرپ  تیاضر و  بلج  اب  ار  دوخ  تیانج  یهلا  هاگـشیپ  رد  هبوت  رب  هفاضا  دـیاب  هکلب  سانـش ، ناور  اـی  شیـشک 
.دیامن ناربج 

تیصخش حالصا  تیوه و  رییغت 

اعبط هید  تخادرپ  رطاخ و  ياضرتسا  هبوت و  دوجو  اب 

مارآ تشادن  باوخ  سوباک  هطـساو  هب  اهبـش  هک  وا  دبای ، یم  تاجن  یناور  نارحب  نآ  زا  دنک و  یم  ناربج  ساسحا  راکتیانج  کی 
تخادرپ ناسحا و  هطساو  هب  نانآ  دنخبل  اب  دوب  هتفرگ  رارق  نادجو  راشف  تحت  میتی  ناکدوک  ياهکـشا  لباقم  رد  هک  وا  دریگ و  یم 

رظن زا  رامیب  کی  نامرد  تسخن  .دریگ  یم  ماجنا  روظنم  هس  ینید  همانرب  یناـمرد و  هخـسن  نیا  رد  دـنک ، یم  شمارآ  ساـسحا  هید 
.یعامتجا رظن  زا  هدیدغاد  هداوناخ  کی  نیمأت  موس  یقالخا و  رظن  زا  راکتیانج  کی  حالصا  مود  یناور ،

ریبعت هب  راکتیانج و  نید و  یب  هارمگ و  درف  کی  یهلا  شـشخب  رب  هفاضا  يدام  یفطاـع و  ناربج  یعقاو و  هبوت  هطـساو  هب  ماـجنارس 
کی هب  تیانج  هب  هدولآ  رامیب  کی  یسانش  ناور 

.ددرگ یم  اهیبوخ  هب  لّدبم  اهیدب  دیامرف  یم  میرک  نآرق  هک  تساج  نیا  .دبای  یم  لیدبت  راکوکین  نیدتم و  هتفای و  تیاده  ناسنا 

.(1)« ٍتاَنَسَح ْمِِهتاِّیَس    ُ هّللا ُلِّدَُبی  َِکئلوُاَف  »

!؟ دشاب نامرد  هخسن و  نیا  زا  رتلماک  رتدیفم و  دناوت  یم  ینامرد  هخسن و  هچ  ایآ 

ترخآ هب  دیما 

داش یلد  اب  نامیا  اب  درف  .دوب  وا  تمحر  زا  سویأم  دیابن  مه  ترخآ  هب  تبـسن  دوب  یهلا  تیانع  هب  راودیما  دیاب  ایند  رد  هک  نانچمه 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  هتخود  اوُطَنْقَتَال »  » ششخرد هب  مشچ  مّرخ  و 

.(2)« اعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفغَی    ِ هّللا َّنِا    ِ هّللا ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَا ال  یلَع  اُوفَرْسَا  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  ای  ُْلق  »

زواجت دح  زا  هدرک و  يور  هدایز  دوخ  هب  تبسن  هک  يدارفا  نم ، ناگدنب  يا  وگب  )
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(. دشخب یم  ار  ناهانگ  یمامت  دنوادخ  دنوادخ ، تمحر  زا  دیشابن  سویأم  دیا ، هدومن 

 : دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  اوسئی » کئلوا   » لومشم درادن  نامیا  هک  یصخش  یلو 

.(1)« ٌمِیلَا ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکئلُوا  یتَمحَر َو  ْنِم  اوُِسئَی  َِکئلُوا  ِِهئاِقل  َو    ِ هّللا ِتاَیِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  »

(. تسا كاندرد  یباذع  ناشیا  يارب  دنتسه و  سویأم  نم  تمحر  زا  اهنآ  دندش ، رفاک  وا  ياقل  دنوادخ و  تایآ  هب  هک  ییاهنآ  (و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.(2)« ُرافِْغتْسِالا ُهَعَم  ُطَنْقَی َو  ْنَِمل  ُْتبِجَع  »

(. دشاب یم  رافغتسا  وا  اب  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  سویأم  هک  یسک  زا  منک  یم  بجعت  )

وا زا  هتـشگزاب و  دـنوادخ  هب  دـناوت  یم  يا  هظحل  ره  رد  ناسنا  هتـشاذگ و  زاب  ار  رافغتـسا  هار  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  ینعی 
.دوش یمن  هدز  وا  هنیس  هب  در  تسد  هاگ  چیه  تسا و  زاب  هشیمه  یهلا  تمحر  برد  رخآ  دشاب ، یم  سویأم  ارچ  دبلطب  شزوپ 

زا .دنهد  یم  تمحر  دیون  بترم  هدراو  ياهاعد  ینآرق و  تایآ  دزو و  یم  لاعتم  راگدرورپ  يوس  زا  هتسویپ  تاجن  ییاهر و  میـسن 
.تشاد وا  تایانع  هب  مشچ  دیاب  دوب و  دیمون  یهلا  تمحر  زا  دیابن  هاگ  چیه  ور  نیا 

ربخ یب  شنیرفآ  هفسلف  تمکح و  زا  درادن و  يو  مرک  تعسو  هب  هّجوت  هتخانشن و  ار  وا  تسا  دنوادخ  تمحر  زا  سویأم  هک  یسک 
.تیمورحم تمقن و  هن  تسا  ناسحا  تمحر و  هیاپ  رب  شنیرفآ  لصا  هک  نیا  رب  تسین  هجوتم  تسا و 

یطیارـش چیه  رد  ور  نیا  زا  .ددرگب  یتیانجره  بکترم  دنزب و  یفالخ  ره  هب  تسد  تسا  نکمم  یهلا  نارفغو  تمحر  زا  دیمون  درف 
.دراذگ یم  زاب  وا  يارب  ار  دیما  هنزور  هتسویپ  دناشک و  یمن  سأی  هب  ار  یمدآ  ینید  تاروتسد 

زیگنا تربع  يا  هرطاخ 

، دنیبن دوخ  يارب  يدیما  هنزور  هنوگ  چیه  هک  ددرگ  هانگ  قرغ  نانچنآ  ناسنا  هک  دنکن  ادخ 
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هانگ اراگدرورپ ، دیوگ : یم  يدرف  مدید  هک  مدوب  فاوط  لوغشم  جح  مایا  رد  دیوگ : یم  شمعا  نب  نارهم  نب  نامیلس  هک  نانچمه 
! یشخب یمن  مناد  یم  هچ  رگ  شخبب  ارم 

مایا نیا  یتسه و  شربمایپ  ادـخ و  مرح  رد  وت  متفگ : هدـش و  کیدزن  وا  هب  داتفا و  ممادـنا  رب  هزرل  راتفگ  نیا  زا  دـیوگ : یم  نامیلس 
!؟ یشاب یم  سویأم  یهلا  تمحر  زا  ارچ  تسا ، یتیمها  اب  هام  مارح و  مایا  مه 

سپـس يرآ ، تفگ : دـنلب ؟ ياـههوک  هزادـنا  هب  متفگ : يرآ ، تفگ : هماـهت ، هوک  زا  رتـگرزب  متفگ : تسا ، گرزب  نم  هاـنگ  تفگ :
رد میدش ، جراخ  مرح  زا  مه  اب  ور  نیا  زا  میوش ، جراخ  مرح  زا  یلو  مهد ، ربخ  وت  هب  مناوت  یم  یشاب  لیام  رگا  تفگ : هداد و  همادا 

ماما كرابم  رـس  هک  مدوب  مه  يرفن  لـهچ  ءزج  مدوب و  دعـس  رمع  راـب  تبکن  رکـشل  رد  نم  تفگ : تشاد و  راـهظا  مرح  زا  جراـخ 
(1): درک هراشا  دوب  هداتفا  قافتا  هک  یعیاقو  زا  یخرب  هب  سپس  دندرب ، دیزی  يارب  ماش  هب  هفوک  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

ویآ تگنس  رب  اپ  هک  يراک  نکم 

ویآ تگنت  یخارف  نیا  اب  ناهج 

دننوخ همان  ناناوخ  همان  ادرف  وچ 

ویآ تگنن  دوخ  همان  ینیو  وت 

ادخ زا  سأی  ینمیا و 

یهاـنگ مه  یهلا  رکم  زا  ینمیا  ییاور  ریبـعت  هب  وا و  ریبدـت  زا  ینمیا  تسا ، هریبـک  ناـهانگ  زا  یهلا  تـمحر  زا  سأـی  هـک  ناـنچمه 
.(2) دشاب یم  گرزب 

تاغیلبت رد  دیاب  ور  نیا  زا  دنزب  یهانگ  ره  هب  تسد  ناسنا  هک  دنوش  یم  ببس  دنناشک و  یم  داسف  هب  ار  ناسنا  ود  ره  سأی  ینمیا و 
.دوشب یعامتجا  تفآ  ود  نیا  هب  لماک  هجوت  ینید 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.(3)  «ِ هّللاِرْکَم ْنِم  ْمُْهنِمُْؤی  َْمل  َو    ِ هّللا ِحْوَر  ْنِم  ْمُهِْسیُْؤی  َْملَو    ِ هّللا ِهَمْحَر  ْنِم  َساَّنلا  ِطِّنَُقی  َْمل  ْنَم  ِهیِقَْفلا  ُّلُک  ُهیِقَْفلَا  »
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هراچ ریبدـت و  زا  دـنکن و  سویأم  ییادـخ  ینامداش  زا  دزاـسم و  دـیمون  یهلا  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  راـیع ، ماـمت  هیقف  )
(. دزاسن نمیا  مه  دنوادخ  باذع )  ) يزاس

مدرم زا  سأی  يدیمون و 

ادـخ زا  ریغ  يدـحا  تسد  هب  مشچ  فراع  ناسنا  تسا ، دـنوادخ  ریغ  یلک  روط  هب  مدرم و  زا  سأی  راگدرورپ ، زا  سأی  لـباقم  هطقن 
.درادن یگتسبلد  يدوجوم  هب  تسا و  یهلا  زاین  یب  تاذ  هب  وا  لاکتا  اهنت  دسانش ، یمن  ار  وا  زا  ریغ  یسک  هتشادن و 

ملاع همه  زا  زاب  وچ  هدید  ما  هتخود  رب 

تسا زاب  وت  يابیز  خر  رب  نم  هدید  ات 

«. نیعتسن كاّیاو  : » دیوگ یم  مه  راوتسا  مکحم و  يدامتعا  اب  دبعن » كاّیا   » دیوگ یم  هناصلخم  كاپ و  یلد  اب  زامن  رد  هک  نانچمه 
هب تشاد  مشچ  عمط و  هک  نانچمه  تسوا  یناسفن  شمارآو  یمدآ  حور  تیرح  بجوم  ود  نآ  هیامتسد  مدرم و  زا  يدیمون  سأی و 

(1) .دشاب یم  یناسنا  تلذ  تراسا و  بجوم  نانآ 

.درگنب ییادخ  تایانع  هب  اهنت  هدوب و  سویأم  مدرم  تسد  زا  هک  تسا  نآ  رد  نمؤم  ینید  تزع 

: تفگو درک  ضرع  مرکا  لوسر  هب  لیئربج 

.(2)« ِساَّنلا ِنَع  ُهُؤاَنِْغتْسا  ُهُّزِع  ِْلیَّللِاب َو  ُهُماَِیق  ِلُجَّرلا  َفَرَش  َّن  ْمَلْعا َأ  «َو 

(. تسا مدرم  زا  يزاین  یب  رد  وا  تزع  هنابش و  تدابع  مایق و  رد  ناسنا  تفارش  )

هب داـمتعا  تورث  نیرتـهب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تسا و  یگرزب  تورث  مدرم  زا  يدـیمون  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
(3) .دشاب یم  اهناسنا  هیامتسد  زا  يدیمون  سأی و  دنوادخ و 

هجیتن

وا يورخا  نارفغ  تمحر و  هب  یهلا  يویند  تایانع  زا  نانمؤم  ریما  ...ُسَیا » َْفیَک  یهِلا  »
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.دیامن یم  لالدتسا 

.دیامرف یمن  مورحم  شرثوک  لالز  همشچ  زا  مه  ناهج  نآ  رد  هدومن  باریس  شتمعن  ناراب  زا  ناهج  نیا  رد  هک  وا 

.دیامرف یم  رو  هرهب  ناوضر  ماعنا  زا  ناهج  نآ  رد  هدرک  رادروخرب  نامیا  تمعن  زا  ناهج  نیا  رد  هک  وا 

.دیامرف یم  نارفغ  هب  رختفم  مه  ناهج  نآ  رد  هدومرف ، نآرق  هب  نّیزم  ناهج  نیا  رد  هک  وا 

.دزاس یم  رونم  تیانع  وترپ  زا  مه  ناهج  نآ  رد  هداهن  ام  قرف  رب  تیالو  رویز  ناهج  نیا  رد  هک  وا 

یهلا ناوضر  یتشهب و  ماـعنا  زا  ناـهج  نآ  رد  هدومن  يداـم  يونعم و  ياـهتمعن  قرغ  ار  اـم  ناـهج  نیا  رد  هک  وا  هک  نآ  هصـالخ  و 
.دیامرف یمن  مورحم 

مناهنپ زار  وت  شیپ  هک  يا 

مناوخ یک  هب  ات  تسراکشآ !

؟ یناشیرپ همان  نیا  وت  رب 

یناد یم  فرح  هب  افرح  وت  نوچ 

لجا نامرهق  تسد  دنک  نوچ 

للخ اطخ و  همان  نیا  یط 

! تسخن يوشب  قرو  شوفع  بآ  ز 

تسوت فک  رد  هک  مرک  کلک  هب  سپ 

! سیون تارب  ما  يدازآ  رهب 

! سیون تاجن  طخ  اهاطخ  زو 

لجخ هفیحص  نآ  زا  مدنسپم 

(1) لِجِّسلا ِّیَطَک  َءامّسلا  يِوطَن  موی 

ص:108
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مهد شخب 

هراشا

«. ُُهلْهَج ُهَرَمَغ  ْدَق  ٍِبنْذُم  یلَع  َِکلْضَِفب  َّیَلَع  ْدُع  ُُهلْهَا َو  َْتنَا  ام  يْرمَا  ْنِم  َّلَوَت  یِهِلا  »

همجرت

هک يراکهانگ  هب  هجوت  امرف ، هجوت  نم  هب  دوخ  لضف  يور  زا  وش و  نم  راک  راد  هدهع  یتسه  هتسیاش  تدوخ  هک  روط  نآ  مدوبعم !
.دشاب یم  شیوخ  ینادان  رد  قرغ  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  وا  شتلاهج 

اه هژاو 

هرمغ دـیوگ : بغار  .تفرگ  ریز  رد  ار  وا  دـمآ و  الاب  وا  زا  بآ  ینعی  ُهاّطَغ ،» هالَع و  ارْمَغ : ُءاْملا  ُهَرَمَغ   » .نتفرگ ارف  ندـناشوپ ، رمغ :
َْلب  » .دوش یم  هتفگ  هدرک  هطاحا  ار  صخـش  هک  یتلفغ  یتلاهج و  هب  لثم  روط  هب  هدـناشوپ و  ار  شیوخ  لحم  هک  تسا  یگرزب  بآ 
هیآ رد  ار  نآ  یـسربط  دـناشوپ ، یم  ار  بلق  زین  تلفغ  تسا ، تلفغ  رد  نآرق  نـیا  زا  ناـشبولق  هـکلب   (1)« اَذـه ْنِم  ٍهَرْمَغ  یف  ْمُُهبُوُلق 

(2) .تایراذ نونمؤم و 11  هیآ 54  اضیا  .تسا  هتفگ  تریح  تلاهج و  یلوق  هب  تلفغ و 

حرش

: دوش یم  هراشا  ًالیذ  هک  تسا  يددعتم  تاکن  اعد  زا  هرقف  نیا  رد 

ص:109

.63  / نونمؤم - 1
.121 ص120 -  ج5 ، نآرق ، سوماق  - 2
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یهلا تیالو 

رد .دـیامنن  راذـگاو  يرگید  هب  ار  وا  ددرگ و  وا  راـک  راد  هدـهع  شدوخ  هک  دـهاوخ  یم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما   - 1
یم تیالو  دنوادخ  ار  یناسک  هچ  دـید  دـیاب  یلو  يراسمرـش ، تسا و  تلذ  يرگید  تیالو  رد  راختفا و  تسا و  تّزع  یهلا  تیالو 

.دندرگ یم  ناطیش  راکش  ای  دنرب و  یم  رس  هب  هراما  سفن  لاگنچ  رد  ای  هجیتن  رد  هک  دزاس ؟ یم  اهر  ار  یناسک  هچ  دنک و 

یم نامیا  دروم  رد  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دنـشاب  هتـشاد  حـلاص  لمع  صلاخ و  نامیا  هک  تسا  يدارفا  هب  طوبرم  یهلا  تیـالو 
.(2)« َنیِحلاَّصلا یَّلَوَتَی  َوُه  َو  : » دیامرف یم  مه  حلاص  لمع  دروم  رد  »(1) و  اُونَما َنیذَّلا  ُِّیلَو    ُ هّللا : » دیامرف

نانچمه دراد  طلـست  اهنآ  رب  دریگ و  یم  شـشوپ  ریز  رد  ار  شیوخ  ناعبات  اهنت  هک  تسا  یناطیـش  تیالو  یهلا ، تیالو  لباقم  هطقن 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک 

(3) «. نوُکِرشُم ِِهب  ْمُه  َنیذَّلاَو  ُهَنْوَّلَوَتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُس  امَّنِا  َنُولَّکَوَتَی *  ْمِهِّبَر  یلَع  اُونَما َو  َنیذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِا  »

تیالو هک  تسا  یناسک  رب  وا  طلست  اهنت  تشاد -  دهاوخن  هطلس  دنراد  ودب  لکوت  دنوادخ و  هب  نامیا  هک  يدارفا  رب  ناطیش )  ) هتبلا )
(. دنزرو یم  كرش  ناشراگدرورپ  هب  تبسن  هتفریذپ و  ار  وا 

یهلا تیافک 

هچ ره  هک  تسا  تیاهن  یب  یتردق  وا  ددرگ ، يو  روما  راد  هدهع  دشاب  یم  شدوخ  هتسیاش  هک  روط  نآ  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا   - 2
تسا دودحمان  یتمحر  دراد و  یهاگآ  یتحلـصم  زاین و  ره  هب  هک  تسا  نایاپ  یب  یملع  تسا ، ریذپ  ناکما  يو  يارب  دشاب  هتـساوخ 

ماجنا نکمم  عضو  نیرتهب  هب  تیانع  اب  هک  تسا  فرژ  یتمکح  دریگ و  یم  ارف  ار  ناگمه  هک 

ص:110

.257  / هرقب - 1
.196  / فارعا - 2

.100  - 99  / لحن - 3
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ام فرط  زا  دـشاب  یناـصقن  رگا  تسا و  لـماک  وا  يوس  زا  ضیف  تشاد ، دـهاوخن  دوـجو  یتساـک  مک و  چـیه  ور  نیا  زا  دـهد ، یم 
.هفوک دجسم  رد  نانمؤم  ریما  تاجانم  ناضمر و  كرابم  هام  رحس  ياعد  تسایوگ  هچ  و  تسا ،

یهلا برق 

وا هب  هبوت  هطساو  هب  یمدآ  یلو  ددرگ ، یم  رود  ناسنا  زا  مه  دنوادخ  هجیتن  رد  دوش  یم  رود  دنوادخ  زا  هانگ  هطـساو  هب  ناسنا   - 3
، هدـش رود  یمدآ  زا  هانگ  هطـساو  هب  راگدرورپ  هچ  رگ  دـیامرف ، یم  تیاـنع  یمدآ  هب  هبوت  لوبق  هطـساو  هب  مه  وا  دروآ و  یم  يور 

.ددرگ يو  تمحر  فطل و  بجوم  هدومن و  بلج  ار  وا  تایانع  يراز  عّرضت و  اب  دناوت  یم  ناسنا  یلو 

يرشب قاقحتسا  هن  یهلا  لضف 

هب ار  ناسنا  هک  دراد  اج  هانگ  کی  اهنت  اریز  یمدآ ، بلط  قاقحتسا و  تلع  هب  هن  تسوا  مرک  لضف و  هطـساو  هب  یهلا  تشگزاب   - 4
.دیامن طقاس  هشیمه  يارب  ار  وا  دشابن  یهلا  لّضفت  رگا  دنک و  باترپ  تلالض  قامعا 

: دیوگ یم  شدوخ  تاجانم  رد  نادجاس  ماما  نادباع و  تنیز  هک  روط  نامه  تسا ، یهلا  مرک  لضف و  هّللا  ءایلوا  زیوآ  تسد 

.(1)« اْنیَلَع َِکلْضَِفب  َْلب  اِنلامْعَا  یلَع  َِکباقِع  ْنِم  ِهاجَّنلا  ِیف  ُلِکَّتَا  ُتَْسل  »

(. دشاب یم  وت  مرک  لضف و  هب  نم  دامتعا  هکلب  دوخ ، لامعا  رب  وت  باقع  زا  ییاهر  تاجن و  رد  مرادن  يدامتعا  )

هب دورو  تاجن و  مرکا  لوسر  هک  اج  نآ  اـت  هتفر  راـک  هب  داـیز  همئا  ياهتـساوخرد  اـهاعد و  رد  هک  تسا  ییاـه  هژاو  زا  لـضف  هژاو 
ناسنا هب  ار  يرایـسب  دیون  یهلا  لضف   (2) .دـیامن یم  یفرعم  لاعتم  راگدرورپ  تمحر  لـضف و  نوهرم  شدوخ  يارب  یتح  ار  تشهب 

اریز دشخب ، یم 

ص:111

ص341. یلامث ، هزمح  وبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
ص215. ج5 ، عماجلا ، جاتلا  - 2
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هب دزاس و  رو  هرهب  ار  يو  دـناوت  یم  یتیانع  اب  وا  دـنیچب ، یهلا  ضیفرپ  نمرخ  زا  يا  هشوخ  دـناوتن  دوخ  هاتوک  تسد  اـب  یمدآ  رگا 
.دیامرف رختفم  ترفغم  تّزع  هب  هدوشخب  ییاهر  هانگ  بادرم  زا  ار  يا  هداتفا  رود  ناسنا  هک  تسا  اناوت  رداق و  یبوخ 

دیسر میناوتن  یلاع  دصقم  نادب  ام 

دنچ یماگ  امش  فطل  دهن  شیپ  رگم  مه 

تلاهج هانگ و  نیب  هطبار 

.تسا دوجوم  تیارد  مهف و  هتـسیاش و  لامعا  نیب  يدایز  طابترا  هک  ناـنچمه  دراد ، دوجو  تلاـهج  هاـنگ و  نیب  یناوارف  هطبار   - 5
ناسنا هچره  .دنک  ینامرفان  تیـصعم و  هب  هدولآ  ار  دوخ  درادـن  ینعم  هنرگ  دوش و  یم  هانگ  بکترم  ینادان  تلاهج و  رثا  رد  یمدآ 

.دوب دهاوخ  رتنوزف  شدبعت  رتدایز و  هانگ  زا  وا  بانتجا  دشاب  رتشیب  شتیارد  مهف و 

؟ تسیچ لقع  هک  درک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش 

«. ُناَنِْجلا ِِهب  َبُِستْکا  ُنمحَّرلا َو  ِِهب  َِدبُع  اَم  : » دومرف ماما 

(. دیآ تسد  هب  تشهب  دوش و  شتسرپ  دنوادخ  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  )

؟ دوب هچ  تشاد  هیواعم  هچنآ  سپ  تفگ : صخش 

(1) «. ِلْقَْعلِاب ْتَْسَیل  ِلْقَْعلِاب َو  ٌهَهِیبَش  َیِه  ُهَنَْطیَّشلا َو  َْکِلت  ُءاَرْکَّنلا  َْکِلت  : » دومرف ماما 

(. تسین لقع  یلو  دشاب ، یم  لقع  هیبش  تسا ، تنطیش  نآ  تسا ، گنرین  نآ  )

ایآ .دـشورف  یمن  ایند  زور  دـنچ  هب  ار  شترخآ  هک  هدـیمهف  مدآ  دزاـس ، یمن  هاـبت  هاـنگ  هطـساو  هب  ار  دوخ  یگدـنز  هک  لـقاع  مدآ 
؟ دشاب یمن  نادان  تسا  هتفرگ  رارق  مادعا  هناتسآ  رد  هک  یلتاق  ایآ  و  تسین !؟ لهاج  درب  یم  رـس  هب  راب  تبکن  یتلاح  رد  هک  يداتعم 

یلصا تلع  ایآ 

؟ تسا هدوبن  ینادان  لهج و  یگراچیب  نیا  یتخبدب و  نآ 

هتفر ورف  ینادان  لهج و  رد  هک  دیامن  یم  یصخش  هب  ریبعت  راکهانگ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

.دشخب تاجن  هتفرگ و  ار  وا  يدزیا  تمحر  تسد  هک  نیا  هب  دراد  زاین  تسا و 

ص:112

ص11. ج1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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مهدزای شخب 

هراشا

َنیِِحلاّصلا َكِدابِع  ْنِم  ٍدَـحَِأل  اهْرِهُْظت  َْمل  ِْذا  يرْخُْـالا  ِیف  َکـْنِم  َّیَلَع  اـهِْرتَس  یِلا  ُجَوْحَا  اـَنَا  اْینُّدـلا َو  ِیف  اـبُونُذ  َّیَلَع  َتْرَتَس  ْدَـق  یِهِلا  »
«. ِداهْشَْالا ِسوُؤُر  یلَع  ِهَمایِْقلا  َموَی  ِینْحَضْفَتالَف 

همجرت

ار اهنآ  ناهج  نیا  رد  مرتدنمزاین ، ترخآ  رد  اهنآ  ندوب  هدیـشوپ  هب  نم  یتشاد و  هدیـشوپ  یفخم و  ارم  زا  یناهانگ  ایند  رد  مدوبعم !
.امرفم اوسر  ناگمه  لباقم  رد  ارم  مه  تمایق  زور  یتخاسن ، الم  رب  دوخ  حلاص  ناگدنب  زا  کی  چیه  يارب 

هژاو

.رت جاتحم  جوحا :

حرش

دنوادخ ندوب  راّتس 

ینکفا هدرپ  رتس و  وا و  یـشوپ  مشچ  ضامغا و  اهنآ  زا  یکی  .تسا  یهلا  تایانع  نوهرم  يددـعتم  تاهج  زا  ناسنا  راّتـس : دـنوادخ 
.تسا یهلا 

ظوفحم ار  وا  يوربآ  دراد و  یم  ناهنپ  ار  یمدآ  ناهانگ  شندوب  راّتـس  يانبم  رب  دـنوادخ  .تسا  راّتـس »  » راگدرورپ یماـسا  زا  یکی 
شیاتس : (1) میناوخ یم  حاتتفا  ياعد  رد  .دراد  یم 

ص:113

ص327. نانجلا ، حیتافم  - 1
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ار وا  لاـح  نیع  رد  دـهن و  یم  هدرپ  نم  یتـشز  ره  رب  مناوـخ و  یم  ار  وا  هک  یماـگنه  دـیوگ  یم  ار  مباوـج  هک  تسا  ار  يدـنوادخ 
.منک یم  ینامرفان 

، يدـنکفا هدرپ  نم  هانگ  بیع و  يور  رب  مدرکن و  تیاعر  یلو  يداد ، تلهم  ارم  ادـنوادخ  : (1) میناوخ یم  مه  هزمح  وبا  ياـعد  رد 
.مدرکن مرش  یلو 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هتشادرب وا  زا  اه  هدرپ  دش  هریبک  لهچ  بکترم  نوچ  دوش ، بکترم  هریبک  هانگ  لهچ  یتقو  ات  هدش  هدیشک  هدرپ  لهچ  يا  هدنب  ره  رب 
دوجو اب  دنناشوپب ، ار  وا  ناهانگ  ناگتـشرف  دیناشوپب ، ار  ما  هدـنب  ناهانگ  هک  دـیامرف : یحو  اه  هتـشرف  نآ  هب  دـنوادخ  هاگ  نآ  دوش ،

هدنب نیا  اراگدرورپ ، دنیوگ : ناگتـشرف  دلابب ، مدرم  دزن  رد  دوخ  حیبق  راک  هب  هک  اج  نآ  ات  دهد  ماجنا  ار  یتشز  راک  ره  مه  زاب  نیا 
ار دوخ  ششوپ  هک  دنک  یم  یحو  هکئالم  هب  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  میراد ! مرش  وا  رادرک  زا  ام  دوش و  یم  بکترم  ار  یلمع  ره  وت 

نامسآ و رد  وا  هدرپ  ماگنه  نیا  رد  دزادرپب ، هداوناخ  ام  اب  ینمشد  هب  دیسر  اجنیدب  شراک  نوچ  دیرادرب و  وا  يور  زا 

: دیامرف یم  هکئالم  هب  دنوادخ  هدیدرگ ، هدیرد  هدرپ  وت  هدنب  نیا  اراگدرورپ ، دنیوگ : هکئالم  سپـس  دوش ، هدیرد  نیمز  رد  وا  هدرپ 
(2) .دیرادرب يو  زا  ار  دوخ  ياهلاب  ششوپ  هک  متفگ  یمن  متشاد  یهجوت  وا  هب  رگا 

رد لاعتم  دنوادخ  دـشاب  هتـشاد  ناکما  هک  اج  نآ  ات  هک  نیا  دـنوادخ و  یـشوپ  هدرپ  رب  تسا  یتاراشا  تاحیرـصت و  تیاور  نیا  رد 
.دوش المرب  كاته  راکهنگ  یعقاو  هرهچ  هدش و  هدیرد  اه  هدرپ  دیسر ، تیاهن  هب  یکاته  رگا  یلو  تسا ، یشوپ  هدرپ  ددص 

ِینَّرَغ َو  : » دـیوگ یممالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  روط  ناـمه  دوش ، یم  رورغم  یمدآ  یهاـگ  هک  تساـج  نآ  اـت  یهلا  یـشوپ  هدرپ 
و هتخاس .) رورغم  ارم  تا  یشوپ  هدرپ  ، ) (3)« َّیَلَع یخْرُْملا  َكُْرتِس 

هضرع هک  نانچمه  دنک ، یم  زواجت  یهلا  دودح  زا  یمدآ  هک  تساج  نآ  ات  وا  نداد  تلهم 
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(. مدرکن تیاعر  یلو  يداد ، تلهم  ارم  هک  متسه  یسک  نامه  نم  اراگدرورپ   ) (1) «، ُْتیَوَعْرا اَمَف  ینَْتلَْهمَا  يذَّلا  اَنَا  : » دراد یم 

يور رب  یـششوپ  هکلب  ددرگ ، یم  هتفریذـپ  شا  هبوت  اهنت  هن  هک  تسا  بئاـت  هدنمرـش و  ناـسنا  رگرارـصا ، كاـته  مدآ  لـباقم  هطقن 
.ددرگ یم  هدنکفا  وا  يایاطخ 

دنوادخ دهد ، ماجنا  حوصن  هبوت  یهلا  هدنب  هک  یماگنه  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دیوگ : یم  بهو  نب  هیواعم 
.دنک یم  یشوپ  هدرپ  ترخآ  ایند و  رد  يو  هانگ  هب  تبسن  هتشاد و  تسود  ار  وا  لاعتم 

؟ دنک یم  یشوپ  هدرپ  هنوگچ  متفگ : دیوگ  یم  هیواعم 

يددعتم طاقن  نینچمه  وا و  حراوج  اضعا و  هب  درب و  یم  ناشدای  زا  دنا  هتشون  وا  رب  لّکوم  هتـشرف  ود  هک  ار  یهانگ  ره  دومرف : ماما 
ار دنوادخ  ور  نیا  زا  دنرادب ، یفخم  هدیـشوپ و  ار  شناهانگ  هک  دتـسرف  یم  یحو  تسا  هتفرگ  ماجنا  هانگ  نآ  يور  رب  هک  نیمز  زا 

(2) .دهد یمن  هانگ  هب  تداهش  وا  ررض  هب  يزیچ  چیه  هک  یلاح  رد  دنک  یم  تاقالم 

نآ یلو  دنراد ، هدنبیرف  يا  هرهچ  یهاگ  اهناسنا  دراد ، یعامتجا  طباور  یصخش و  یگدنزاس  رد  یتیمها  رپ  شقن  یهلا  یـشوپ  هدرپ 
هتـسارآ يرهاظ  ياراد  مه  یهاگ  هنیک و  دـقح و  زا  رپ  یبلق  یلو  دـنراد ، هنوگ  قفاـنم  یناـبز  یهاـگ  هدـنزگ ، یقـالخا  هرهچ  يوس 

ایح یب  دارفا  هاگ  نآ  ددرگ ، المرب  یتشز  نارازه  دوش  هتـشادرب  لامعا  قالخا و  يور  زا  هدرپ  رگا  هدیهوکن ، يرادرک  یلو  دنتـسه ،
ارهق دوش ، لیدبت  دب  ياهنیقی  هب  بوخ  ياهنامگ  دنوش و  هدیرد  و 

.دندرگ رگیدمه  نمشد  ناتسود ، دنربب و  مه  زا  ناکیدزن  دبای و  رییغت  یعامتجا  طباور 

ریگم رب  ام  زا  راّتس  يا  هدرپ 

ریجم ار  ام  ناحتما  ردنا  شاب 

نیتسوپ هنوگزاب  ناج  دنک  نوچ 

نید لها  دیآرب ز  الیواو  دنچ 

تسدش نادنخ  امنرز  ره  ناکد  رب 

تسدش ناهنپ  ناحتما  گنس  کناز 

بش هب  رز  اب  دنز  یم  ولهپ  بلق 

بهذ دراد  یم  زور  راظتنا 

اه یتشز  يور  رب  هدرپ  ایند  رد  هک  يروط  نامه  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  ماما 
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.دنادرگن حضتفم  هتشادن و  غیرد  ار  تیانع  نیا  دراد  دوجو  رت  هوبنا  یتیعمج  رت و  میظع  يا  هنحص  هک  مه  ترخآ  رد  تسا  هدنکفا 

هک روط  نامه  دنتسه ، لئاق  ییازسب  تیمها  دوخ  يوربآ  تیصخش و  يارب  هک  يدارفا  هب  تبسن  هژیو  هب  تسا  يرادشه  زارف  نیا  رد 
هتفرن دابرب  ناشیوربآ  مه  ناهج  نآ  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  یلوا  قیرط  هب  دور  نیب  زا  ناهج  نیا  رد  ناشیا  يوربآ  دنهاوخ  یمن 

.دنوشن هدیشک  حاضتفا  هب  و 

نارگید يوربآ  ظفح 

نیتسخن .تسا  هدش  هئارا  هراچ  هار و  دوشن  هتـشادرب  يو  لامعا  يور  زا  هدرپ  تمایق  رد  دنامب و  ظوفحم  ناسنا  يوربآ  هک  نآ  يارب 
یم نارگید  بویع  زا  یـشوپ  هدرپ  هار  نیمود  میدرک و  هدـهاشم  بهو  نب  هیواـعم  تیاور  رد  هک  ناـنچمه  تسا ، هاـنگ  زا  هبوت  هار 

هتشادرب ناسنا  ياهبیع  يور  زا  هدرپ  هک  دوش  یم  ببس  يرگید  بویع  ياشفا  تسا ، هدش  نادب  هیصوت  يرایسب  تایاور  رد  هک  دشاب 
.ددرگن المرب  ناسنا  بویع  هک  دوش  یم  ثعاب  نارگید  بویع  ندیشوپ  دوش و 

نارگید بویع  هب  تبـسن  نوچ  یلو  دنتـشاد ، ییاـهبیع  هک  دـندوب  یماوقا  هنیدـم  رد  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
زا یبیع  هنوگ  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنتفر  ایند  زا  دومرف ، تکاس  ناشیا  بویع  هب  تبـسن  ار  مدرم  مه  لاـعتم  دـنوادخ  دـندوب  تکاـس 

، دوبن المرب  يدحا  دزن  رد  ناشیا 

دنوادخ دندوشگ  راتفگ  هب  نابز  مدرم  بویع  دروم  رد  نوچ  یلو  دنتـشادن ، يرهاظ  بیع  هک  دندوب  یماوقا  هنیدم  نیمه  رد  ًالباقتم 
لاح نامه  رد  هرخالاب  هک  نآ  ات  دندش  یم  هتخانش  بویع  نامه  هطـساو  هب  هک  يروط  هب  تخاس ، راکـشآ  ار  اهنآ  بویع  مه  لاعتم 

(1) .دندرم هدرک و  عادو  ار  یناف  راد 

دنوادـخ دراد  یفخم  دـناشوپب و  تسا  كانمیب  نآ  ياشفا  زا  هک  ار  ینمؤم  بیع  هک  سک  نآ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هتشاد و یفخم  ار  وا  بویع  زا  بیع  داتفه  لاعتم 

ص:116

ص213. ج75 ، راونألا ، راحب  - 1

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 151 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_116_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دناشوپ یم 

موی هترثع  هّللا  لاقأ  ملـسم  هرثع  لاقأ  نم  همایقلا و  موی  هّللا  هرتس  ّالإ  نمؤم  دـبع  هروع  نمؤم  دـبع  رتسی  ـال  : » دـیامرف یم  مرکا  ربماـیپ 
.(2)« همایقلا

هک یسک  ره  دناشوپ و  یم  تمایق  زور  رد  ار  وا  بویع  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دناشوپ  یمن  ار  ینمؤم  هدنب  زا  یبیع  نمؤم  هدنب  )
(. تمایق زور  رد  وا  شزغل  زا  دنک  یم  رظن  فرص  دنوادخ  یناملسم ، شزغل  زا  دنک  رظن  فرص 

.تسا یهلا  ضوغبم  دنسپان و  رایسب  اهنآ  یفخم  ياهبیع  ندروآ  تسد  هب  مدرم و  رارسا  يریگ  یپ 

دنلب يزاوآ  اب  تفر و  دجـسم  يوس  هب  تعرـس  اب  سپـس  درازگ و  زامن  ام  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـیوگ : یم  هدرب  وبا 
دراو هناصلاخ  نامیا  یلو  هدروآ  نامیا  نابز  اب  هک  یهورگ  يا  دومرف :

مه لاعتم  دـنوادخ  دـنک  يراک  نانچ  سکره  دـیزاسن ، المرب  دـینکن و  يریگ  یپ  ار  نانمؤم  یناهنپ  بویع  تسا ، هدـشن  ناشیا  بلق 
هچ رگ  دزاس  یم  اوسر  حـضتفم و  دـنک  يریگ  یپ  ار  وا  بویع  دـنوادخ  هک  ار  سک  ره  دـیامن و  یم  يریگ  یپ  ار  وا  یناهنپ  بویع 

(3) .دشاب شدوخ  لزنم  نایم  رد 

.دشاب نانآ  بویع  یشوپ  هدرپ  ددص  رد  دیاب  هکلب  دزاس  المرب  ار  نانمؤم  بویع  دیابن  نمؤم  اهنت  هن 

.(4)« ًهَرِیبَک َنیِْعبَس  ِْهیَلَع  َُرتْسَی  ْنَأ  ِنِمؤُْملا  یَلَع  ِنِمؤُْمِلل  ُبِجَی  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(. دناشوپب ار  ینمؤم  زا  هریبک  هانگ  داتفه  هک  نمؤم  رب  تسا  بجاو  )

يرگید نمؤم  زا  ار  یناوارف  ناهانگ  نمؤم  تسا  بجاو  ینعی  تسا  ترثک  يایوگ  داتفه  ددـع  دـیامرف : یم  یـسلجم  همالع  موحرم 
.دناشوپب

دننک يراّتس  وت  رب  ات  نک  رتس 

دنخم سک  رب  ینمآ  ینیبن  ات 

دنسپ دشاب  نآ  هاوخ  وت  رب  چنآ 

دنزگ جنر و  زا  نک  نآ  سک  رگد  رب 
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رض عفن و  زا  دوخ  هب  يدنسپن  هچنآو 

رنه یب  يا  مه  دنسپم  یسک  رب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ْمَُهل اُونَما  َنیِذَّلا  ِیف  ُهَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنَا  َنوُّبُِحی  َنیذَّلا  َّنِا   » (1) ُ هّللا لاق  َنیِذَّلا  َنِم  َناَک  ُهانُُذا  ْتَعِمَـسَو  ُهاْنیَع  ْتَأَر  ام  ٍنِمُؤم  ِیف  َلاق  ْنَم 
.(2)« ِهَرِخْالاَو اینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَا  ٌباذَع 

هرابرد دنوادخ  هک  دـشاب  یم  يدارفا  زا  تسا  هدینـش  شیاهـشوگو  هدـید  شناگدـید  هک  دـیوگب  يزیچ  ینمؤم  دروم  رد  سک  ره  )
رد یکاندرد  باذـع  اهنآ  يارب  ددرگ  اشفا  نامیا  اب  دارفا  نایم  رد  رکنم  یتشز و  هک  دـنراد  تسود  هک  ییاهنآ  تسا : هدومرف  ناشیا 

ترخآ ایند و 

(. دشاب یم 

تبیغ تمرح  رکنم و  زا  یهن  بوجو 

هلمج زا  تسا  هدومن  عضو  یتاروتسد  تسا و  لئاق  يرایسب  مامتها  یمالـسا  هعماج  تشادکاپ  ناملـسم و  يوربآ  ظفح  يارب  مالـسا 
اب هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  تسا ، هدوـمن  مارح  ار  مدرم  رارـسا  هعاـشا  تبیغ و  هدوـمرف و  بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

يرگید و دزن  ار  وا  فالخ  بیع و  هک  تسا  نآ  تبیغ  ینک و  شحالصا  هدومن و  دزـشوگ  شدوخ  هب  ار  صخـش  بیع  يدرمناوج 
.يربب ار  شیوربآ  ییوگ و  شبایغ  رد 
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ص213. ج 75 ، راونألا ، راحب  - 1
.19  / رون - 2
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مهدزاود شخب 

هراشا

«. ِیلَمَع ْنِم  ُلَْضفَا  َكُْوفَعَو  ِیلَمَا  َطََسب  َكُدوُج  یِهِلا  »

همجرت

.دشاب یم  نم  رادرک  لمع و  زا  رترب  وت  تشذگ  وفع و  هداد و  شرتسگ  ارم  يوزرآ  وت  ششخب  لذب و  مدوبعم !

هژاو

.وزرآ لما :

حرش

: دراد دوجو  هتکن  دنچ  شخبدیما  ابیز و  ترابع  نیا  رد 

یهلا ششخب  لذب و   - 1

ناسنا فرط  یهاگ  دشاب ، یم  هشیدنا  فعض  لیلد  وا  زا  نتساوخ  مک  ور  نیا  زا  داوج ، مه  ینغ و  مه  تسا  رداق  مه  لاعتم  دنوادخ 
یلو دـیامن ، دودـحم  ار  دوـخ  تساوـخ  حطـس  تسا  روـبجم  یمدآ  تهج  نـیا  زا  لـیخب  یهاـگ  دـنمزاین و  یهاـگ  تـسا ، فـیعض 
رگید تسه  مه  شـشخب  لذب و  لها  دـشاب و  یم  قلطم  زاین  یب  ینغ و  دراد و  ار  یناوت  تردـق و  هنوگره  دـنوادخ  هک  یتروصرد 

زیچ همه  درادن ، دوجو  گرزب  کچوک و  تسین ، حرطم  دایز  مک و  دـنوادخ  يارب  دـهد ، جرخ  هب  يرظن  گنت  یمدآ  درادـن  یلیلد 
: دیامرف یم  هدیرفآ و  ار  ناهج  همه  تسوا ، هبلغ  رهق و  تحت  رد  زیچ  همه  تسا و  کچوک  درخ و 

ص:119
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.(1)« ٍبوُُغل ْنِم  اَنَّسَم  اَم  «َو 

رد ناسنا  یهاگ  دنادرگ ، شیوخ  تمعن  رد  قرغ  دشاب  هتـساوخ  ار  یـسک  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دیـسرن ،) یگتـسخ  هنوگ  چیه  ام  هب  )
رانک رد  یهاگ  یلو  دورن ، نیب  زا  يرگید  قح  دهدن و  خر  یفارسا  هک  دنک  فرصم  مک  دیاب  ارهق  دریگ  یم  رارق  یکیراب  بآ  رانک 

نارکیب يایرد  میتسه و  ام  لاح  .دزرو  تعانق  نآ  ندیشون  رد  یمدآ  هک  درادن  یلیلد  تروص  نیا  رد  دراد  رارق  يراشرـس  هناخدور 
هک دوش  یم  ببس  وا  دوج  هکلب  میشاب  هتشاد  یکدنا  تساوخرد  میرگنب و  گنت  يا  هدید  اب  هک  درادن  ییانعم  یهلا ، ششخب  لذب و 

.میشاب هتشاد  هدنزرا  ییاه  هتساوخ  هدرتسگ و  ییوزرآ 

يدمرس ترفغم  تشذگ و   - 2

هدنمرش ور  نیا  زا  درگن و  یم  دوخ  هانگ  هب  ناسنا  یهاگ 

هب هک  یماگنه  یلو  هانگ ، زا  يراب  هلوک  هایس و  ییور  اب  دنک ، تساوخرد  ییور  هچ  اب  هک  تسا 

هیلع داجـس  ماما  ددرگ ، هدروآرب  شتجاـح  مه  دوش و  هدـیزرمآ  شهاـنگ  مه  هک  دوش  یم  راودـیما  دـنک  یم  هاـگن  وا  نارفغو  وفع 
: دیوگ یم  مالسلا 

.(2)« اْنیَلَع َُرتْسَت  ْنَا  وُجَْرن  ُنَْحن  َكانیَصَع َو  اًمیظَع ، ًءاجَر  َکِیف  اَنل  َّنِا  اًریثَک ، ًالیِوَط  ًالَمَا  َکِیف  اَنل  َّنِا  »

هک میراد  دیما  یلو  میا  هدـیزرو  نایـصع  وت  هب  تبـسن  میراد ، یناوارف  دـیما  وت  دروم  رد  ام  میراد ، ینالوط  يوزرآ  وت  دروم  رد  ام  )
(. ییامن تشذگ  یناشوپب و  ار  اهنآ  همه 

یناسنا لباقان  لامعا   - 3

رگا هک  تسین  هتـسیاش  نآ  رب  دامتعا  هیکت و  یلو  دـشاب ، یم  تاجن  بجوم  ناـمیا  راـنک  رد  تسا و  هدـنزرا  حـلاص  لاـمعا  هچ  رگ 
.دزوس یم  ینمرخ  نوچ  دور و  یم  دابرب  همه  تلفغ  کی  اب  دشابن  یهلا  تیانع 

يادخ زا  كانشیدنا  راکهنگ 

يامن تدابع  ياسراپ  زا  هب 

درد زوس و  زا  دش  نوخ  رگج  ار  نآ  هک 

درک شیوخ  تعاط  رب  هیکت  نیا  رگ 

ینغ هاگراب  رد  تسنادن 

ینم ربک و  هب ز  یگراچیب  هک 

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 156 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_120_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_120_2
http://www.ghaemiyeh.com


شبلق هظحل  کی  رد  هک  دوخ  یبوخ  هب  هن  دشاب ، هتشاد  لاکتا  زیچ  چیه  هب  دیابن  ناسنا 

ص:120

.38  / ق - 1
.یلامث هزمح  وبا  ياعد  - 2
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، دراذگاو نامدوخ  هب  ار  ام  ادابم  هک  درب  هانپ  ادخ  هب  دیاب  دزاس ، یم  شهابت  يا  هظحل  رد  هک  شیوخ  لمع  هب  هن  ددرگ و  یم  هدولآ 
ناشرمع تینم  رورغ و  رثا  رد  هک  دندوب  يدارفا  اسب  هچ 

ملع و هب  یگتـسبلد  هن  هراکم ، ناطیـش  زا  ینمیا  هنو  تسا  هراما  سفن  هب  يدامتعا  هن  تفرگ ، شتآ  ناشحلاص  لامعا  تفر و  داـب  رب 
دور یم  نیب  زا  يزغم  هتکس  ای  يرامیب  کی  اب  هک  شناد 

ادخ و هب  لاکتا  اهنت  هکلب  دروخ  یم  هبرض  هسوسو  کی  اب  هک  زیهرپ  اوقت و  هب  دامتعا  هن  و 

.وا تایانع 

ص:121
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مهدزیس شخب 

هراشا

«. َكِدابِع َْنَیب  ِهِیف  یضْقَت  َمْوَی  َِکئاِقِلب  ِینَّرُسَف  یِهِلا  »

همجرت

.ییامرف یم  تواضق  تناگدنب  نایم  هک  يزور  نآ  رد  امن  نامداش  تدوخ  ياقل  هب  ارم  نیاربانب  مدوبعم !

هژاو

.امرف رورسم  ِینَّرُس :

حرش

نآو دـیامن  یم  ار  وزرآ  نیرتـگرزب  تساوخرد  وا  زا  يدـنوادخ ، دوـج  هب  ناوارف  دـیما  یلبق و  هرقف  هب  هجوـت  اـب  مالـسلا ، هیلع  ماـما 
وا يایلوا  هتساوخ  نیرتمهم  هک  یهلا  ياقل  زا  تسا  ترابع 

: میزادرپ یم  راتفگ  هب  ینافرع  هوکش  اب  دیون  نیا  هرابرد  رتشیب  يردق  کنیا  هک  دشاب  یم 

هّللا ءاقل 

هتفهن و نآ  رد  یناـفرع  تاـکن  نیرت  فـیطل  تسا ، یهلا  ياـیلوا  يوزرآ  هجرد  تیاـهن  قـح و  هار  ناـکلاس  لزنم  نیرخآ  هّللا  ءاـقل 
.تسا نآ  دروم  رد  اهزادگ  زوس و  نیرت  هوکشرپ 

ص:122
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،(3)« ْمُکِّبَر ءاِقل  ، » (2)« مِهِّبَر ِءاِقل  ، » (1)« هّللاُءاِقل : » دننام تسا  هدـش  حرطم  ینوگانوگ  ياهتروص  هب  اهراب  میرک  نآرق  رد  یهلا  ياقل 
.(11)« قالَّتلا َموَی   » »(10) و ِهیقالُمَف ، » (9)« ُهُوقَالُم ، » (8)  «ِ هّللا اُوقالُم  ، » (7)« ْمِهِّبَر اُوقَالُم  ، » (6)« ِِهئاِقل ، » (5)« اَنَءاِقل ، » (4)« ِهِّبَر َءاِقل  »

و  (14)« وا يوـس  هب  رـشح  ، » (13)« رظن ، » (12)« تیؤر  » دـننام تسا  هدـش  حرطم  مـیرک  نآرق  رد  مـه  يرگید  ریباـعت  اـب  یهلا  ياـقل 
« یهلا ياقل   » زا روظنمو  تسیچ  ءاقل »  » يانعم دید  دیاب  لاح  دنـشاب ، هتـشاد  تسا  نکمم  مه  ییاهتوافت  هک   (15)« وا دزن  رد  قازترا  »

؟ دشاب یم  هچ 

تغل رظن  زا  ءاقل 

(16) .اعم ُهتَفَداصُم  یشلا ِء َو  ُهَلباقُم  ءاقِّللا  دیوگ : یم  بغار  تسوا ، اب  ندش  فداصم  یش ء و  اب  ندش  ور  هب  ور  زا  ترابع  ءاقل 

(17) .لابقتسالا وه  یِّقَلَّتلا  يرهزألا : لاق  دیوگ : یم  روظنم  نبا 

ءاقل يانعم  دروم  رد  یلیلحت 

هک ییاه  هژاو  مینک  یم  هدهاشم  ور  نیا  زا  دنک  یم  قدص  مه  يونعم  روما  هب  تبـسن  هکلب  درادـن  يدام  تاقالم  رد  راصحنا  ءاِقل » »
راک هب  يونعم  روما  رد  تسا و  هدش  هتفرگ  هدام  نیا  زا 

يأ دنیوگ : یم   (20)« َنوُِرباَّصلا ِّالا  اهیّقَُلی  الَو   » دروم رد   (19) ریثا نبا  (18) و  روظنم نبا  .تسا  هتفر 

ص:123

.5 توبکنع / 31 ؛  / ماعنا - 1
.54  / تلّصف 154 ؛  / ماعنا - 2

.2  / دعر - 3
.110  / فهک - 4

7 و 15.  / سنوی - 5
.23  / توبکنع - 6

.46  / هرقب - 7
.249  / هرقب - 8
.223  / هرقب - 9

.6  / قاقشنا - 10
.15  / رفاغ - 11
.11  / مجن - 12
.23  / همایق - 13
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.158  / نارمع لآ  - 14

.169  / نارمع لآ  - 15
ص453. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 16

ص256. ج15 ، برعلا ، ناسل  - 17

ص256. ج15 ، برعلا ، ناسل  - 18
ص268. ج4 ، هیاهنلا ، - 19

.80  / صصق - 20
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، ِلُوبَْقلاَو ِذْخَْالِاب  اَهل  ُقَفُوی  اهُمَْلعَی َو  ام  ْيَا  دیوگ : یم  اوُرَبَص » َنیذَّلا  َِّالا  اَهیّقَُلی  اَم  َو   » هیآ لیذ  رد   (1) یحیرط اْهیَلَع و  ُهَّبَُنی  اهُمَْلعَی َو  ام 
.دنا هدومن  روظنم  دشاب  یم  يونعم  روما  زا  هک  ملع  یهاگآ و  يانعم  هب  ار  یقلت  اج  نیا  رد 

ٌنالُف یقال  هیهاّدلا َو  نالُف  ْنِم  ُتیَِقل  ادیِدَش َو  ادهج  ٌنالِف  یََقل  دیوگ : یم  يزار  رخف 

.(2) هَمامَح

رد لاعتم  دـنوادخ  ًالثم  تسا ، هتفر  راک  هب  يونعم  روما  رد  ءاقل  زا  هدـش  قتـشم  ياه  هژاو  هک  تسا  يددـعتم  تاـیآ  میرک  نآرق  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دروم  رد  »(3) و  ٍتاَِملَک ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدا  یّقَلَتَف  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  دروم 

ٍمیِکَح ْنُدـَل  ْنِم  َنآرُقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِا  و  : » دـیامرف یم  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دروـم  رد  »(4) و  یّنِم ًهَّبَحَم  َکـْیَلَع  ُْتیَْقلَاو  »
تسا یهیدب  . (5)« ٍمِیلَع

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفایرد  یـسوم و  ترـضح  هب  تبحم  ءاقلا  دنوادخ و  زا  ار  هکرابم  تاملک  مدآ  ترـضح  تفایرد 
تاـیآ دروم  نیا  رد  .دـشاب  یم  يونعم  یتفاـیرد  هک  هدوـب  یملع  يریگارف  هکلب  تسا  هدوـبن  يداـم  تفاـیرد  کـی  ار  ینآرق  تاـیآ 

.دیامن یم  راتفگ  نیا  رب  تلالد  هک  تسا  يرایسب 

هدهاشم یبلطم  نانچ  دشاب  یم  یحو  لوزن  نامز  میرک و  نآرق  هب  تبسن  نوتم  نیرتکیدزن  هک  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ياهاعد  رد 
دروم رد  »(6) و  ْملِْحلِاب َكاصَع  ْنَم  َْتیَّقَلَت  َو  : » دیوگ یم  لاعتم  دنوادخ  هب  تبسن  دوخ  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دوش  یم 

اذه َو  : » دیوگ یم  شدوخ 

هنامیلح دروخرب  هک  تسا  یهیدـب  . (8)« َِهبانِءْالِاب َكاّقَلَت  : »... دـیوگ یم  زینو   (7)« ٍهَعِـشاخ ٍسْفَِنب  َكاّقَلَتَف  ...ِهِسْفَِنل  یْحَتْـسا  ِنَم  ُماقَم 
ییاقل دروخرب و  هکلب  تسین  يدام  ییاقل  یکیزیف و  يدروخرب  راگدرورپ  اب  یمدآ  هنابینم  عشاخ و  دروخ  رب  راک و  تیصعم  اب  یهلا 

.دنشاب یم  يونعم  روما  زا  عوشخ  ملح و  اریز  تسا ؛ يونعم 

ص:124

ص377. ،ج1 ، نیرحبلا عمجم  - 1
ص51. ج3 ، ریبک ، ریسفت  - 2

.37  / هرقب - 3
.39  / هط - 4
.6  / لمن - 5

ياعد 45. هیداجس ، هلماک  هفیحص  - 6

ياعد 32. هیداجس ، هلماک  هفیحص  - 7

ياعد 12. هیداجس ، هلماک  هفیحص  - 8
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هجیتن

هب رگیدکی  اب  مسج  ود  دروخرب  يدام و  يانعم  هب  ارصحنم  ار  ءاقل »  » هژاو هیفلس  ای  نیرسفم  زا  یخرب  ریـسفت  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
هب یقیقح  تروص  هب  مه  يدام  ریغ  دراوم  رد  یقلت  ءاقل و  ور  نیا  زا  دـشاب و  یم  تقیقح  زا  يراع  دنـشاب ، مه  اب  سامم  هک  يروط 
یم همـشچرس  يرظن  گنت  نیا  زا  یمالک  لئاسم  میرک و  نآرق  ریـسفت  رد  هیوشح  همـسجم و  تاهابتـشا  زا  يرایـسب  دور ، یم  راـک 

.دنا هدرک  نآ  يدام  یناعم  هب  دودحم  طقف  ار  ظافلا  اهنآ  اریز  دریگ ،

راّفک ءاقل 

اهناسنا همه  هب  تبـسن  یلک  تروص  هب  تاـیآ  یخرب  تسه  ناـنمؤم  يارب  یهلا  ياـقل  دروم  رد  یتاـیآ  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچمه 
اوُمَلْعا َو    َ هّللا اوُقَّتا  و  : » دیامرف یم  لاثم ، يارب  .تسا  هداد 

یِلا ٌحِداَک  َکَّنِا  ُناَْسنإلا  اَهُّیَا  اَی  : » دیامرف یم  زین  و  دینک ) یم  تاقالم  وا  اب  هک  دینادب  دیشاب و  رذح  رب  دنوادخ  زا   ) (1)« ُهُوقالُم ْمُکَّنَا 
(. درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  یناور و  تراگدرورپ  يوس  هب  شالت  اب  مأوت  وت  ناسنا  يا   ) (2)« ِهیقَالُمف احْدَک  َکِّبَر 

ِموَـی یِلا  مِِهبوـُُلق  ِیف  اـقاِفن  ْمُهَبَقْعَاَـف  : » دـیامرف یم  هک  ناـنچ  تـسا ، هدوـمن  حرطم  ار  ءاـقل »  » نیقفاـنم دروـم  رد  یتـح  تاـیآ  یخرب 
ناشیا هرابرد   (6)« ِِهئاَِقل  » »(5) و مِهِّبَر ِءاقل   » »(4) و اَنَءاَِقل  » تاـملک هک  نآ  دـننام  تسا  هداد  مه  راّـفک  هب  تبـسن  یخرب  »(3) و  ُهَنوَْقلَی

.تسا هدش  ناونع 

ترخآ ءاقل 

: دـیامرف یم  هدومن و  تمذـم  ار  راـفک  لاـعتم  دـنوادخ  هکناـنچ  تسا ، هدـش  حرطم  میرک  نآرق  رد  اـهراب  مه  ترخآ  ِءاـقل  عوضوم 
ْلَه ْمُُهلاَمْعَا  ْتَِطبَح  ِهَرِخْالا  ِءاَِقل  اِنتایِاب َو  اُوبَّذَک  َنیذَّلاَو  »

ص:125

.223  / هرقب - 1
.دنا هداد  عاجرا  احدک  هب  ار  هیقالمف »  » ریمض ریسافت  زا  یخرب  رد   6  / قاقشنا - 2

.77  / هبوت - 3
.21  / ناقرف 15 ؛ ، 11 ، 7  / سنوی - 4

.8  / مور - 5
.23  / هدجس 23 ؛  / توبکنع 105 ؛  / فهک - 6
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رد زج  ایآ  هدـش ، لطاب  هابت و  ناشلامعا  دـندرک  بیذـکت  ار  ترخآ  ياقل  ام و  تایآ  هک  ناـنآ  و   ) (1)« َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  ـَِّالا  َنْوَزُْجی 
مُکِمْوَی َءاَِقل   » دننام تسا  هتفر  راک  هب  مه  يرگید  ياهتروص  هب  ترخآ  تاقالم  عوضوم  دید )؟ دنهاوخ  رفیک  دندرک  یم  هچنآ  ربارب 

.(4)« هَِیباَسِح ٍقَالُم   » »(3) و اذه ْمِهِمْوَی  َءاَِقل  ، » (2)« اَذه

؟ تسیچ هّللا  ءاقل 

تاهج زا  نامگ  نیا  یلو  دـنا ، هدرک  روصت  ینامـسج  ياـقل  زا  تراـبع  ار  یهلا  ياـقل   (5)، دنـشاب یم  یفارحنا  یهورگ  هک  ههّبـشم 
یم یناکم  هب  دودحم  هن  دریگ و  یم  رارق  یتهج  رد  هن  ینامسج ، هن  تسا و  مسج  هن  لاعتم  دنوادخ  اریز  دشاب ، یم  دودرم  يددعتم 

.دنناد یم  دودرم  ار  نآ  هدوب و  فلاخم  هاگدید  نیا  اب  تنس  لها  نیرسفم  رثکا  هعیش و  نیرسفم  مومع  ور  نیا  زا  دوش 

نارّسفم هاگدید 

َنوُّنُظَی نیذَّلَا  : » هیآ لیذ  رد  دناد ، یم  دودرم  ار  ینامسج  تاقالم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یسربط ، مالسالا  نیما  موحرم  ردق  یلاع  رّسفم 
لیذ رد  (6) و  تسا هداد  هدعو  ناشراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  دننک  یم  تاقالم  ینعی  مّهبر » مهدعو  ام  : » دیامرف یم  مِهِّبَر » اُوقَالُم  مُهَّنَا 

ار وا  شاداپ  باوث و  دـینک  یم  تاقالم  ینعی  ...و » هومتعطأ  نإ  هباوث  ینعی  هئازج  وقالم  يأ  : » دـیامرف یم  « ُهُوقالُم مُکَّنَا  اوُمَلْعا  َو   » هیآ
زا یعون  راگدرورپ  هب  تاقالم  هفاضا  هک  دـنک  یم  هفاضا  سپـس  دـیدومن ، نایـصع  رگا  ار  وا  رفیک  باقع و  دـیدرک و  تعاـطا  رگا 

دـشاب یم  نینچ  ترابع  عقاو  رد  هک  يروط  هب  تسا  هدیدرگ  فذح  دـشاب  باوث  ای  باقع  هک  فاضم  اج  نیا  رد  ینعی  تسا ، زاجم 
.(7)« هباوث وقالم  »

ص:126

.147  / فارعا - 1
.71  / رمز 34 ؛  / هیثاج - 2

.51  / فارعا - 3
.20  / هّقاحلا - 4

ص95. لحن ، للم و  ك.ر : - 5
ص101. ج1 ، نایبلا ، عمجم  - 6

ص 321. ج1 و 2 ، نایبلا ، عمجم  - 7

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 164 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_126_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_126_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_126_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_126_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_126_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_126_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_126_7
http://www.ghaemiyeh.com


ار راگدرورپ  يازج  ینعی  هِءازج » قالم  يأ  : » دـیامرف یم  مه  ِهیقالُمَف » اًحْدَـک  َکِّبَر  یِلا  ٌحِداَک  َکَّنِا  ُناَْـسنِْالا  اَـهُّیَا  اَـی   » هیآ لـیذ  رد 
عوجر راگدرورپ  هب  هک  تسا  هدش  يریمـض  هب  هفاضا  قالم »  » هدش و فذح  فاضم  ارچ  هک  نیا  دروم  رد  سپـس  دینک  یم  تاقالم 

نادب مارتحا  تیمها و  يارب  تسا  هداد  رارق  دوخ  ءاقل  لاعتم  دنوادخ  ار  ءازج  ءاقل  دیوگ : یم  دیامن ، یم 

رد اریز  يور  یم  وا  تیمکاـح  مکح و  يوس  هب  ینعی  ینک  یم  تاـقالم  ار  تراـگدرورپ  هک  دـنا  هتفگ  مه  یخرب  دـیوگ : یم  زین  و 
(1) .درادن دوجو  راگدرورپ  مکح  زا  ریغ  یمکح  هنوگ  چیه  ماگنه  نآ 

ییاهنآ دندرک  نایز  ینعی  ...هرخالا  غولبب  ینعی  دیامرف  یم   (2)  «ِ هّللا ِءاَِقِلب  اُوبَّذَک  َنیذَّلا  َرِسَخ  دَق   » هیآ لیذ  رد  یناشاک  ضیف  موحرم 
هداد و تسد  زا  ار  نآ  ياـهتمعن  اریز  دنتـسناد  غورد  ار  نآ  هدومن و  بیذـکت  تسا  نادـب  طوبرم  هک  هچنآ  ترخآ و  هب  تبـسن  هک 

هیلع اـضر  ماـما  زا  دـیحوت  نویع و  زا  َنوـُبوُجْحََمل » ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِا  ّـالَک   » هیآ لـیذ  رد  زین  (3) و  .دندش یگشیمه  باذع  بجوتـسم 
: هک دنک  یم  لقن  مالسلا 

مُهِّبَر ِباَوث  ْنَع  ْمُهَّنَا  ینعَی  هَّنِکلَو  هُدابع  هیف  ُْهنَع  بُجْحَیَف  ِهِیف  ُّلِحَی  ٍناکِمب  ُفَصُوی  ـال  یلاـعَت    َ هّللا َّنِا  َلاـقَف  هَیـآلا  ِهِذـه  ْنَع  َِلئُـس  ُهَّنِا  »
.(4)« َنُوبوُجْحََمل

دریگ رارق  نآ  رد  هک  دوش  یمن  یناکم  هب  فیـصوت  لاعتم  دنوادخ  دومرف : ترـضح  دش  لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  )
ناـشراگدرورپ شاداـپ  باوث و  زا  اـهنآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دـنوش  عقاو  یباـجح  رد  يو  هب  تبـسن  وا  ناگدـنب  هجیتن  رد  هک 

(. دنشاب یم  عونمم 

یم تیدج  یعس و  وت  ناسنا  ینعی : دیامرف  یم  مه  ِهِیقالُمَف » احْدَک  َکِّبَر  یِلا  ٌحِداک  َکَّنِا  ُناَْسنِءْالا  اَهُّیَا  اَی   » هیآ لیذ  رد  رّسفم  نامه 
.یهلا شاداپ  تفایرد  ءاقل و  يارب  ینک 

ینعی هیف  نوعمطی  هدـنع و  ام  لین  هباوث و  ءاـقل  نوعقوتی  يا  دـیوگ : یم  ْمِهِّبَر » اُوقـالُم  ْمُهَّنَا  َنوُّنُظَی   » هیآ لـیذ  رد  يرـشخمز  هّللاراـج 
رد هچنآ  هب  ندش  لیان  یهلا و  باوث  تاقالم  عقوت 

ص:127

ص46. ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
.31  / ماعنا - 2

ص512. ج1 ، یفاص ، ریسفت  - 3

ص797. ج2 ، یفاص ، ریسفت  - 4
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(1) .دنراد نآ  رد  عمط  دشاب و  یم  يو  دزن 

يروط هب  تسا  يرگید  هب  مسج  ود  زا  یکی  لوصو  زا  ترابع  ءاقل  دیوگ : یم  ءادـتبا  هیآ  نیمه  لیذ  رد  مه  یـسولآ  نیدـلا  باهش 
رادید هک  یـسک  هدیقع  هب  وا  رادید  ای  تسوا و  باوث  تاقالم  ای  بر  تاقالم  زا  روظنم  دیوگ : یم  سپـس  دـشاب و  نآ  اب  سامم  هک 

ریذپ و ناکما  ار 

(2) .تسا عقوتم  نونظم و  مه  ود  ره  دناد و  یم  زیاج 

نیا هک  نیا  رب  ینبم  دـنک  یم  نایب  باحـصالا » ضعب   » ناونع هب  ار  نّنـست  لها  زا  یخرب  رظن  ادـتبا  مِهِّبَر » اُوقالُم   » لیذ رد  يزار  رخف 
دنا هتفرگ  راگدرورپ  تیؤر  ناکما  رب  لیلد  ار  هیآ 

هب داری  ِءاقللاف   » دیوگ یم  دعب  دیامن ، یم  داریا  نانآ  هیرظن  در  رب  ار  هلزتعم  لیالد  سپس 

نیب زا  باجح  هک  يروط  هب  تسا  هدـنوش  تاقالم  هب  یکیدزن  زا  ترابع  ءاـقل  اـمهنیب » باـجحلا  لوزی  هجو  یلع  هاـقلی  نمم  برقلا 
هتخادرپ و فلاخم  هیرظن  هب  اددجم  سپـس  .دروآ  یم  روظنم  نیا  يارب  ار  یتارابع  دوش و  هتـشادرب  هدنوش  تاقالم  هدـننک و  تاقالم 

نآ حطـس  اـب  هک  يروط  هب  تسا  يرگید  هب  مسج  ود  زا  یکی  لوـصو  زا  تراـبع  تغل  لـصا  رد  ءاـقل  باحـصالا : لاـق  دـیوگ : یم 
.ددرگ لصتم  دوش و  سامم  نآ  اب  هک  یتروص  رد  دومن  تاقالم  یش ء  نآ  اب  یش ء  نیا  دوش  یم  هتفگ  تهج  نیا  زا  دوش ، سامم 

لمح ار  نآ  تسا  مزال  ددرگ ، یم  رگیدکی  كاردا  لوصح  ثعاب  دنـشاب  كِردم  هک  یـسنج  ود  نیب  تاقالم  نوچ  دیوگ  یم  دـعب 
نیرت يوق  زا  ببـسم  رب  ببـس  ظفل  قالطا  اریز  مییامن ؛ هسامم  سامت و  رب  لمح  ار  نآ  دـشابن  نکمم  هک  یماـگنه  مینک  كاردا  رب 

هب راگدرورپ  تاقالم  ارهق  ( ؛ مییامن كاردا  رب  لمح  ار  ءاقل »  » ظفل دیاب  نیاربانب  دشاب ، یم  زاجعا  هوجو 

لئاق دیاب  دشابن  ریذپ  ناکما  هک  يدراوم  رد  هتبلا  دوش ) یم  وا  هب  ملع  راگدرورپ و  كرد  يانعم 

ْمُهَبَقْعَاَف  » هکرابم هیآ  دننام  دش  رامضا  هب 

ناقفانم هرابرد  هک  ُهَنْوَْقلَی » ِمْوَی  یِلا  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اًقاِفن 

نمؤم و اب  طابترا  رد  یلو  دـشاب ، راگدرورپ  مکح  ای  باـسح  تاـقالم  روظنم  دـیاب  ارهق  دـنیب  یمن  ار  راـگدرورپ  قفاـنم  اریز  تسا ؛
شرهاظ زا  ظفل  فرص  هب  يزاین  مِهِّبَر » اُوقالُم  مُهَّنَا   » هلمج

ص:128

ص 134. ءزج 1 ، فاّشک ، ریسفت  يرشخمز ، رمع  نب  دومحم  هّللا  راج  - 1
ص228. ج1 ، یناعملا ، حور  يدادغب ، یسولآ  دومحم  دیس  نیدلا  باهش  - 2
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(1) .مییامن هّللا  ءاقل  هب  لمح  ار  ءاقل »  » دیاب راچان  دشاب و  یمن  رامضا  و 

هک نآ  زا  سپ  یلاعت » هتیؤر  یف  مالک   » ناونع هب  دیامن  یم  حرطم  ار  یلـصف  مِهِّبَر » اُوقالُم   » لیذ رد  يزاریـش  نیهلأتملاردص  موحرم 
ور نیا  زا  دیـسر  ءاـقل  تقیقح  هب  ناوـت  یمن  یملع  قـیرط  زا  هک : دـیامرف  یم  ماجنارـس  دزادرپ  یم  يزار  رخف  ياـه  هـتفگ  ناـیب  هـب 

ادیپ مشچ  نیمه  اب  یهلا  تیؤر  هب  داقتعا  دیاب  ای  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیدب  دننک  ییامیپ  هار  قیرط  نیا  زا  دـنا  هتـساوخ  هک  ییاهنآ 
.دنتسه ههاریب  رد  ود  ره  دنا و  هدرک  باوث  ءاقل  هب  لمح  ار  ءاقل  ای  درک و 

یم یهلا  هقراش  راونا  هطـساو  هب  ینک  تکرح  هولـص  ربص و  عوشخ و  عوضخ و  تضاـیر و  ریـسم  زا  رگا  هک  دراد  یم  راـهظا  سپس 
یم کـلاس  وا  يوس  هب  يرهوج  تروـص  هب  دنتـسه و  راـگدرورپ  هب  هجوـتم  یّلبج  يرطف و  تروـص  هب  تادوـجوم  هیلک  هک  یمهف 
مه ییاغ  ّتلع  تسوا  یلعاف  تلع  هک  نانچمه  دشاب و  یم  وا  مه  یهتنم  تسا  لاعتم  دنوادخ  أدبم  هک  روط  نامه  ور  نیا  زا  دنـشاب 

(2) .تسوا

ددـص رد  راتـشون  نیا  رد  ام  هک  دـنک  یم  نایب  دروم  نیمه  رد  دوخ  ینابم  هیاپ  رب  شیوخ  بلاطم  لصفم  تروص  هب  اردـصالم  هتبلا 
.میشاب یمن  نآ  ماربا  ضقن و  نییبت و  لیلحت و 

اج زا 20  زواجتم  دـیجم  نآرق  رد  هک  دـیامرف  یم  نایب  هک  نآ  زا  سپ  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  جاح  هّللا  هیآ  موحرم  ماقم  الاو  فراـع 
نیا رب  ینبم  راگدرورپ  هیزنت  زا  ترابع  یکی  دیامرف : یم  حرطم  ار  هاگدید  ود  نآ ، يانعم  هرابرد  تسا  هدش  دراو  هّللا » ءاقل   » ترابع

چیه هب  ار  ادخ  هک 

تروص هب  یهلا  تافص  ءامسا و  تخانش  یلو  تسین ، ریذپ  ناکما  نآ  هنک  تاذ و  تفرعم  هک  نآ  مود  ، (3) تخانش ناوت  یمن  هجو 
.دشاب یم  نکمم  یلامجا 

هداد باوج  تایآ  زا  دـنراد  ار  لّوا  قاذـم  هک  مالعا  ياملع  نیملکتم و  زا  يا  هفیاط  هک : دراد  یم  راهظا  هّللا » ءاـقل   » دروم رد  سپس 
یهلا باوث  ياقل  گرم و  هّللاءاقل  زا  دارم  هک  نیا  هب  دنا 

ص:129

ص51. ج3 ، ریبک ، ریسفت  - 1
ص 229. ج3 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  يزاریش ، نیدلا  ردص  میهاربا  نب  دّمحم  نیهلأتملا  ردص  - 2

یم يدام  ماـسجا  هب  هیبشت  تینامـسج  رد  یتح  ار  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هیبشت  هیرظن  لـباقمرد  ًـالماک  هیرظن  نیا  - 3
.دیامن
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گرم تاقالم  هّللاءاقل  زا  دارم  رگا  هک  نیا  هب  دنا  هدرک  در  مود  هفیاط  ار  باوج  نیا  یلو  تسا ،

يانعم ریغ  يرگید  يانعم  رد  هکلب  هدوبن و  یقیقح  ياـنعم  رد  ظـفل  لامعتـسا  هک  دـیآ  یم  مزـال  دـشاب  یهلا  باوث  هب  ندیـسر  اـی  و 
باوث تاقالم  ای  گرم و  زا  ریغ  تسا  ییانعم  ادخ  تاقالم  هک  تسا  حضاو  اریز  دشاب ، هدـش  لامعتـسا  زاجم )  ) روط هب  ظفل  یقیقح 

رگا دوب و  دـهاوخ  مه  دـیعب  يزاجم  يانعم  رد  لامعتـسا  هکلب  تسا  يزاجم  لامعتـسا  اهنت  هن  لامعتـسا  هنوگ  نیا  لامعا و  شاداپ  و 
يزاجم يانعم  اب  تیولوا  تروص  نیا  رد  میـشاب  یم  يزاـجم  ياـنعم  هدارا  زا  راـچان  دوشن و  هدارا  ظـفل  یقیقح  ياـنعم  هک  تساـنب 

هک تاقالم  زا  هبترم  کی  هجرد و  کی  زا  تسا  ترابع  دروم  نیا  رد  بیرق  يزاـجم  ياـنعم  دـیعب و  يزاـجم  ياـنعم  هن  تسا  بیرق 
.دییوگن یقیقح  ياقل  ار  نآ  ماع  فرع  رد  هچ  رگا  تسا  زیاج  اعرش  دوجولا  بجاو  اب  ار  دوجولا  نکمم 

رد یتلاخد  یناعم  تایـصوصخ و  تسا  هدـش  عضو  یناـعم  حور  يارب  ظاـفلا  هدـش ، قیقحت  هچنآ  رباـنب  مییوگ : یم  نیا  رب  هوـالع  و 
هفک ود  تیـصوصخ  دوش و  هدیجنـس  نآ  اب  ءایـشا  هک  يزیچ  نآ  يارب  تسا  هدش  عضو  نازیم )  ) هملک ًالثم  دنرادن  ظافلا  هل  عوضوم 

هک مینیب  یم  اذلف  درادن ، یتلاخد  نازیم  ظفل  هل  عوضوم  رد  وزارت  تایصوصخ  هیقب  ای  ًالثم  وزارت  نتشاد 

تسا و هل  عوضوم  ياـنعم  رد  لامعتـسا  اـهنآ  همه  رد  نازیم  هملک  لامعتـسا  هک  تسا  هدـش  عارتخا  اـهوزارت  فلتخم  ماـسقا  عاونا و 
تبوطر ای  اوه و  ترارح  ندب و  ترارح  نازیم  هک  هدـش  عضو  نآ  يارب  نازیم  ظفل  هک  ییانعم  نیاربانب  سپ  تسا  یقیقح  لامعتـسا 

لیاسو ماسقا  عاونا و  هیلقن و  لیاسو  ریاـس  ریـس و  تعرـس  اـی  نوخ و  راـشفای  اوه و  شجنـس  يارب  یلیاـسو  دـنک و  یم  نییعت  ار  نآ 
ره رد  هملک  نآ  لامعتـسا  تسا و  نازیم  هملک  هل ) عوضوم   ) یناعم نیا  همه  دسرب  اهرازه  اهدص و  هب  ناشدادـعت  دـیاش  هک  شجنس 

...و باقع  باوث و  رون و  طارص و  لیبق  زا  هماع  ظافلا  هیقب  تسا  نینچمه  تسا و  یقیقح  لامعتسا  یناعم  نیا  زا  کی 

دـشاب لیخد  نآ  رد  تاقالم  زا  یتیـصوصخ  هک  نآ  نودـب  هدـش  عضو  تاقالم  حور  يارب  هک  تسا  ءاقل )  ) هملک ظافلا  نیا  زا  یکی 
نینچمه تسا و  نآ  قیداصم  زا  رگید  یکی  حور  اـب  حور  تاـقالم  تسا و  تاـقالم  دارفا  زا  یکی  مسج  اـب  مسج  تاـقالم  نیارباـنب 

تاقالم
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دـشاب هدـنوش  تاقالم  هدـننک و  تاقالم  لاح  قیال  هک  يا  هنوگ  هب  مادـک  ره  یلو  تسا ، تاقالم  اتقیقح  رگید  ییانعم  اب  ییانعم  ره 
.یناعم ریاس  نینچمه  رگید و  يروط  هب  حور  اب  حور  تاقالم  تسا و  يروط  هب  مسج  اب  مسج  تاقالم  سپ 

نآ هوحن  نکل  تسه و  اتقیقح  وا  رد  تاقالم  حور  مه  لیلج  دـنوادخ  اب  دوجولا  نکمم  تاقالم  يانعم  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب 
نآ زا  رابخاو  هیعدا  رد  هک  تسا  ینعم  نامه  زا  ترابع  نآ  تسا و  هدنوش ) تاقالم   ) یقالم و  هدننک ) تاقالم   ) یقالم نیا  قیال  مه 

نامرح دـُعب و  قارف و  هب  نآ  دـض  زا  تسا و  هدـش  ریبعت  حور  قلعت  بلق و  ندـید  یّلجت و  هجو و  رب  رظن  ترایز و  لوصو و  ظفل  هب 
(1) .دوش یم  ریبعت 

ظافلا عضو  هک  نآ  هصالخ  دنیامرف : یم  یناعم  رد  ظافلا  عضو  دروم  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  هک  تسا  یبلطم  راتفگ  نیا  هباشم 
قداص ظفل  نآ  دشاب  هتـشاد  دوجو  ضرغ  فده و  نآ  اج  ره  رد  هدش و  ظوحلم  هک  تسا  يروظنم  فده و  يارب  صاخ  یناعم  رد 

هب مه  دوـش و  یم  هتفگ  نازیم  وزارت  هب  مـه  ور  نـیا  زا  دـشاب ، نیزوـت  زا  تراـبع  هـک  تـسا  یفدـه  يارب  نازیم »  » هژاو ًـالثم  تـسا ،
(2) .جنس ترارح 

زا سپ  دیامرف : یم  یهلا  ياقل  دروم  رد  یهلا  تاذ  هنک  هب  هطاحا  عانتما  نینچمه  رامضا و  هیرظن  در  زا  سپ  ینیمخ  یمظعلا  هّللا  هیآ 
ملاوع و عیمج  زا  بلق  یلک  ضارعا  مامت و  مات  ياوقت 

ءامسا قح و  هب  یلک  لابقا  مات و  هجوت  نتشاذگ و  تینانا  تینا و  قرف  رب  مدق  نیتأشن و  ضفر 

يارب زا  یبلق  يافص  کی  ندیـشک  هیبلق  تاضایترا  ندش و  سدقم  تاذ  بح  قشع و  قرغتـسم  ندرک و  سدقم  تاذ  نآ  تافـص  و 
دوش و قرخ  دوب  تافص  ءامسا و  دبع و  نیب  هک  یظیلغ  ياه  باجح  ددرگ و  هیتافص  هیئامسا و  تایلجت  دروم  هک  دوش  ادیپ  کلاس 

سدـقم حور  نیب  لاح  نیا  رد  دـنک و  ادـیپ  یتاذ  مات  یلدـت  دوش و  لـالج  سدـق و  زع  هب  قلعتم  ددرگ و  تافـصو  ءامـسا  رد  یناـف 
یتافص ییامسا و  يرون  باجح  تسا  نکمم  كولس  بابرا  زا  یـضعب  يارب  زا  تسین و  تافـص  ءامـسا و  زج  یباجح  قحو  کلاس 

ینیع یتاذ  تایلجت  هب  ددرگ و  قرخ 

ص:131

.7 ص 5 -  يرهف ، دمحا  دیس  همجرت  هّللا ، ءاقل  هلاسر  یکلم ، داوج  ازریم  جاح  هّللا  هیآ  - 1
.همدقم نازیملا ، ریسفت  - 2
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دنک دوهـش  ار  دوخ  یتاذ  يانف  قح و  یمویق  هطاحا  هدهاشم  نیا  رد  دنیبب و  قح  سدقم  تاذ  هب  یلدتم  قلعتم و  ار  دوخ  دوش و  لئان 
(1) .دنیب قح  لظ  ار  تادوجوم  عیمج  دوخ و  دوجو  نایعلاب  و 

میرک نآرق  لاح  نیع  رد  دیامرف  یم  سپـس  دنک  یم  در  يدام  مشچ  نیا  اب  ار  دـنوادخ  تیؤر  ادـتبا  ییابطابط : همالع  موحرم  دـیقف 
»(3) و ياَر اَم  ُداَؤُْفلا  َبَذَک  اَم  : » دـیامرف یم  مه  رگید  ییاج  رد  »(2) و  ٌهَرِظاَن اَهِّبَر  یِلا  ٌهَرِـضاَن *  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  : » دیامرف یم  ییاج  رد 
هک روط  نامه  تیؤر  زا  روظنم  ایآ  هک  دنک  یم  حرطم  یلاؤس  تروص  هب  دـعب  تسا  هدرک  هّللا  ءاقل  هب  هراشا  مه  يددـعتم  دراوم  رد 

؟ ریخ ای  تسا  هدش  هدیمان  تیؤر  روهظ ، رد  هغلابم  هطساو  هب  هک  تسا  يرورض  ملع  نامه  دنا  هتفگ  یخرب 

ملع ره  اـم  دـیازفا  یم  سپـس  دـشاب و  یم  يرورـض  ملع  زا  یتح  رترب  يزیچ  رظن  ءاـقل و  تیؤر و  دـیامرف : یم  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
نتگنـشاو ندـنل و  دوجو  هب  اـی  هّللا و  میلک  یـسوم  نمحرلا و  لـیلخ  میهاربا  دوجو  هب  اـم  ملع  ًـالثم  مییوـگ  یمن  تیؤر  ار  يرورض 

، مرادمالسلا هیلع  یسوم  مالسلا و  هیلع  میهاربا  دوجو  هب  ملع  ییوگ  یم  دوش ، یمن  هتفگ  تیؤر  یلو  تسا ، يرورـض  یملع  هچرگ 
زا رتـمهم  منیب ، یم  ار  اـهنآ  ییوگ  یمن  یلو  مراد ، نتگنـشاو  ندـنل و  دوجو  هب  ملع  ییوگ  یم  منیب و  یم  ار  اـهنآ  ییوگ  یمن  یلو 

يرورـض ام  ملع  هچ  رگ  دشاب  یم  جوز  راهچ  ددع  تسا و  ود  ددـع  فصن  کی  ددـع  هک  نیا  دـننام  هیلوا  تایهیدـب  دروم  رد  اهنیا 
.دوش یمن  اهنآ  رب  تیؤر  قالطا  یلو  تسا ،

تیؤر هب  ریبعت  میناوت  یم  میراد  هدارا  میمصت و  ضغب و  ّبح و  دننام  دوخ  ینورد  تاساسحا  دوخ و  هب  تبسن  ام  هک  یملع  زا  طقف 
ریبعت هب  دبای و  یم  ارنآ  دنک و  یم  نادجو  شیوخ  تاذ  نوردنا و  رد  ناسنا  هکلب  درادن  دوجو  یتهج  هنوگ  چیه  ملع  نیا  رد  مینک ،

رگید

یم كرد  ار  نآ  دوجو  مامت  هب  هکلب  درادـن  تلاخد  یناکم  یناـمز و  یجراـخ و  تهج  هنوگ  چـیه  یتیؤر  نینچ  رد  دـنیب ، یم  ارنآ 
.دنیب یم  دنک و 
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.254 ص 253 -  هّللا ، ءاقل  هلاسر  - 1
.23  - 22  / همایق - 2

.11  / مجن - 3
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ملع زا  رت  نشور  رتـالاب و  بتارم  هب  هک  تسا  لـیبق  نیا  زا  وا  ءاـقل  وا و  هب  رظن  یهلا و  تیؤر  هـک  دـیامرف  یم  دـیقف  همـالع  موـحرم 
ِّلُک یلَع  ُهَّنَا  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  َوَا   » هکرابم هیآ  هب  دنک  یم  لالدتسا  سپـس  دنیوگ  یم  اه  يزار  رخف  هک  دشاب  یم  یکاردا  يرورض و 

.(1)« ٌطیُحم ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّنِا  الَا  ْمِهِّبَر  ِءاِقل  ْنِم  ٍهَیِرم  ِیف  مُهَّنِا  َالَا  ٌدیِهَش *  ْیَش ٍء 

ههبش کش و  رد  ناشراگدرورپ  ءاقل  زا  نارفاک )  ) اهنآ هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ؟ زیچ  ره  رب  هاوگ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسین  یفاک  ایآ  )
(. دراد هطاحا  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  هک  دیشاب  هاگآ  دنتسه ،

هک نآ  نودـب  زیچ  ره  رب  طیحم  ییوس  زا  دـنک و  یم  یفرعم  نآ  رب  رـضاح  زیچ و  ره  رب  دـهاش  ار  لاـعتم  دـنوادخ  یفرط  زا  هیآ  نیا 
.(2)« ياَر اَم  ُداَؤُْفلا  َبَذَک  اَم  : » دیامرف یم  مه  مرکا  ربمایپ  دروم  رد  ور  نیا  زا  دشاب ، هتشاد  یتهج  ناکم و  نامز و  هب  صاصتخا 

.دهد یم  تبسن  ربمایپ  كاپ  لد  هب  ار  تیؤر  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هدید ) هک  ار  هچنآ  لد ، هتفگن  غورد  )

ار هدـهاشم  تیؤر و  زا  یعون  دوخ  مالک  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوش  یم  نشور  بلاـطم  نیا  هب  هجوت  اـب  دـیامرف : یم  دـیقف  همـالع 
َّنُوَرَتـَل ِنیِقَْیلا *  َْملِع  َنوُـمَْلعَت  ْوـَل  ّـالَک  : » دـیوگ یم  هک  نآ  دـننام  .دـشاب  یم  مشچ  اـب  یـسح و  تیؤر  زا  ریغ  هک  دـیامن  یم  تاـبثا 

، درب راک  هب  ار  يرکف  یتح  ای  یسح  يا  هلیـسو  هک  نآ  نودب  تسا  زیچ  دوخ  هب  ناسنا  كرد  روعـش و  یعون  رادید  نآ   (3)« َمیِحَْجلا
هب تبسن  روعش  كرد و  یعون  ینعی  تسا  رادید  عون  نیا  زا  مه  دنوادخ  رادید 

دنک یم  ادیپ  وا  هب  لیلد  مادختسا  رکف و  هار  زا  هک  يداقتعا  زا  ریغ  دشاب  یم  دوخ  راگدرورپ 

وا تسا  هداد  ماجنا  هک  یناهانگ  دوخ و  هب  لاغتشا  اهنت  عنام و  باجح و  نودب  دنک  یم  نادجو  ار  ادخ  روعـش  كرد و  نآ  رد  هکلب 
.دیامن یم  لفاغ  نادجو  نیا  زا  ار 

دوش یم  ریبعت  ءاقل »  » و تیؤر »  » هب هک  ملع  هنوگ  نیا  دوش ، یم  رهاظ  لاـعتم  راـگدرورپ  مـالک  زا  هک  هچنآ  و  دـیامرف : یم  ماـجنارس 
ققحت تمایق  رد  راگدرورپ  حلاص  ناگدنب  يارب  اهنت 

ص:133

.54  - 53  / تلّصف - 1
.11  / مجن - 2

.6  - 5  / رثاکت - 3
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اجنآ دـننک ، یم  هاگن  دوخ  راگدرورپ  رب  دنتـسه ، توارط  اـب  اـبیز و  زور  نآ  رد  ییاـه  هرهچ  دـیامرف : یم  هک  روط  ناـمه  دـبای  یم 
جئاوح رد  قرغ  هدوب و  ندـب  راتفرگ  ناسنا  هک  یلاح  رد  ناـهج  نیا  رد  اـما  .تسا  نادـب  فیرـشت  فرـش و  نیا  هب  فرـشت  هاـگیاج 

ار شراگدرورپ  هک  دنک  یم  شالت  دـشاب و  یم  شراگدرورپ  تایآ  هب  يرورـض  ملع  ءاقل ، ریـسم  رد  کلاس  دـشاب ، یم  نآ  یعیبط 
هک نآ  ات  دوش  یمن  لماک  ملع  نیا  تسا و  ملع  ریسم  رد  زونه  وا  دنک ، تاقالم 

.(1)« ِهیقَالُمَف احْدَک  َکِّبَر  یِلا  ٌحِداَک  َکَّنِا  ُناَْسنِْالا  اَهُّیَا  اَی  : » دیامرف یم  هک  دنک  تاقالم  ار  شیادخ 

یهلا تیؤر 

ریذپ ناکما  يرهاظ  مشچ  نیا  اب  دنوادخ  رادید  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  زاغآ  رد  تسا ، رایسب  نخس  وا  رادید  یهلا و  تیؤر  دروم  رد 
نامه .دریگ  یمن  رارق  مه  يدودحم  تهج  رد  دشاب و  یمن  یـصاخ  ناکم  هب  دودـحم  تسین و  مسج  ياراد  راگدرورپ  اریز  تسین ؛

و دراد ) هطاحا  اه  هدید  هب  وا  دـنک و  یمن  كرد  ار  وا  اه  مشچ   ) (2)« َراَْصبَْالا ُكِرُْدی  َوُه  ُراَْصبَْالا َو  ُهُکِرُْدت  َال  : » دیامرف یم  هک  روط 
یهلا تیؤر  ور  نیا  زا  ارم ) دـید  یهاوخن  زگره   ) (3)« ینارَت َنل  : » تسا هدومرف  رتمامت  هچره  تیعطق  اب  میلک  یسوم  ترـضح  هب  زین 

مالـسلا مهیلع  يده  همئا  زا  يرایـسب  تایاور  دروم  نیا  رد  دشاب و  یم  لد  اب  رادـید  يونعم و  تیؤر  روظنم  دوش  یم  هتفگ  اجک  ره 
هک مینک  یم  دروخرب  يا  هیآ  هب  میرک  نآرق  رد  یلو  تسا ، هدوب  نانآ  تساوخرد  دروم  اـهاعد  رد  هک  ناـنچمه  تسا  هدـش  تیاور 

هتفگن غورد   ) (4)« ياَر اَم  ُداَؤُْفلا  َبَذَک  اَم  : » دیامرف یم 

(. هدید هچنآ  هب  تبسن  لد  تسا 

ای لیئاربج و  ای  یحو ، ای  ار  دنوادخ  ایآ  تسا  هدـید  ار  زیچ  هچ  مرکا  ربمایپ  هک  نیا  رد  تسا  رایـسب  وگتفگ  روبزم  هیآ  مهف  دروم  رد 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا   ) دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  کـنیا  هک  دراد  دوجو  فـالتخا  نیرـسفم  نیب  ار  یهلا  ياربک  تاـیآ 

قیداصم زا  یخرب 

(. دنشاب یم  عمج  لباق 

ص:134

ص241. ج7 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
.103  / ماعنا - 2

.143  / فارعا - 3
.11  / مجن - 4
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نیرّسفم هاگدید 

شدوخ مشچ  اب  هک  ار  هچنآ  درکن  بیذکت  ربمایپ  لد  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـیامرف : یم  ادـتبا  هیآ  نیمه  لیذ  رد  یـسربط  خـیش 
: دیوگ یم  دزادرپ و  یم  ریسافت  لقن  هب  سپس  دوب  هدید 

دیوگ یم  نآ  حیـضوت  رد  درک و  هدـهاشم  دوخ  لد  اب  ار  شراگدرورپ  ربمایپ  دـندومرف : هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  ناـنمؤمریما و  زا 
َو : » دومرف مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  نانچمه  درک  ادیپ  ینیقی  ملع  دوب  هدرک  هدهاشم  هک  یتایآ  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

لیئاربج مرکا  ربمایپ  دـنتفگ : هک  دـنک  یم  لقن  هداتق  هشیاع و  دوعـسم و  نبا  زا  .تشاد  ملع  ًـالبق  مه  هچ  رگ   (1)« ِیْبلَق َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل 
دیعـسوبا و رذوبا و  زا  تسا و  هدوب  یهلا  توکلم  ربمایپ  یئرم  تسا  هتفگ  هک  دـنک  یم  لـقن  نسح  زا  درک  هدـهاشم  ار  مالـسلا  هیلع 

(2) .تسا هدوب  يرون  مرکا  لوسر  یئرم  هک  دنک  یم  تیاور  مه  همرکع  دهاجم و 

لیئاربج تروص  زا  دوب  هدید  شمـشچ  اب  هک  ار  هچنآ  ربمایپ  بلق  درکن  بیذکت  ینعی  ياَر ،» ام  ُداَؤُْفلا  َبَذَک  اَم  : » دـیوگ یم  یغارم 
(3) .مسانش یمن  ار  وت  نم  هک  تفگن  وا  لد  درک  هدهاشم  ار  لیئاربج  ربمایپ  یتقو  ینعی 

هوق ياطخ  هب  تبـسن  دور  یم  راک  هب  بذـک »  » هژاو راتفگ  نابز و  هب  تبـسن  هک  روط  نامه  دـیامرف : یم  زاغآ  رد  ییاـبطابط  همـالع 
تفگن غورد  دوب  هدید  هک  ار  هچنآ  هب  تبسن  ربمایپ  بلق  ینعی  هکردم  هوق  زا  بذک  یفن  نیاربانب  .دوش  یم  هتفگ  بذک  مه  هکردم 

.دوب هناقداص  يرادید  دوب  هدید  هچنآ  رد  یبلق  رادید  ینعی 

كاردا زا  ریغ  دشاب  یم  يدوهش  كاردا  یعون  ياراد  ناسنا  اریز  درادن ؛ یلکشم  بلق  هب  تیؤر  تبسن  هک  دهد  یم  حیـضوت  سپس 
دننام دوخ  یناسفن  تایـصوصخ  شیوخ و  سفن  هب  تبـسن  ام  زا  کی  ره  ًـالثم  رکفت ، لـّیخت و  دـننام  ینطاـب  كاردا  یتح  یـسح و 

هعماس و

ص:135

.260  / هرقب - 1
ص 174. ج9 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 2

ص48. ج27 ، یغارملا ، ریسفت  - 3
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نیاربانب مینک ، یم  هدـهاشم  دوخ  سفن  رد  ار  اـهیگژیو  تایـصوصخ و  نیا  میراد و  كاردا  هرکفتم  هلیختم و  یتح  هقئاذ و  هماـش و 
.دشاب یهلا  ياربک  تایآ  یلعا و  قفا  وا  یئرم  دنک و  هدهاشم  مه  لد  رد  تسا  هدید  هکار  هچنآ  مرکا  ربمایپ  هک  درادن  یلکشم 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  تیؤر  دشاب و  لاعتم  دـنوادخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یئرم  هک  درادـن  یلکـشم  مه  رگید  یفرط  زا 
قح رد  هک  تسا  يرـصب  رادـید  زا  ریغ  یبـلق  رادـید  دـشاب و  یم  یبـلق  رادـید  زا  تراـبع  تیؤر  اریز  دریگ  قـلعت  وا  هب  هـلآ  هـیلع و 

(1) .دشاب یم  لاحم  لاعتم  راگدرورپ 

رابخا هاگدید 

اَم ُداَؤُْفلا  َبَذَک  اَم   » هیآ لیذ  رد  تایاور  زا  یخرب  تسا  نوگانوگ  اهنآ  دانسا  زا  رظن  فرص  اب  تایاور  مرکا ، ربمایپ  تیؤر  دروم  رد 
هدرک لقن  مرکا  ربمایپ  زا   (2) روثنملا ّرد  هک  یتیاور  دننام  دنوادخ ، ار  هدش  تیؤر  دنا و  هدرک  نایب  بلق  رادید  ار  ربمایپ  رادید  ياَر »
تایآ ار  هدش  تیؤر  دنا و  هدرک  نایب  مشچ  رادید  ار  تیؤر  مه  تایاور  زا  یخرب  (3) و  مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  قودص  دیحوت  و 

هب تبسن  ربمایپ  بلق  هک  دوش  یم  نیا  هیآ  يانعم  لّوا  تایاور  نومـضم  رب  انب   (4) مالـسلا هیلع  اضر  ماما  زا  یفاک  تیاور  دننام  یهلا 
ربانب هتفگن و  غورد  تسا  هدید  هک  ار  هچنآ 

.تسا هدرکن  بیذکت  هتسنادن و  غورد  تسا  هدید  وا  مشچ  هک  ار  هچنآ  ربمایپ  بلق  ینعی  مود  تیاور 

هجیتن

زا هچ  نآ ، دعب  لبق و  تایآ  هب  هجوت  اب  تسا و  هتفرگ  رارق  مجنلا »  » هروس رد  یتایآ  هرمز  رد  قوف  هیآ  هک  دومن  هجوت  دـیاب  زاغآ  رد 
ات يوتحم  رظن  زا  هچ  رئامض و  تشگزاب  رهاظ و  رظن 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  ار  ینافرع  جرادم  نیرت  یلاع  تفایرد  مهف و  دادعتسا  یلومعم  مدرم  اریز  تسا ؛ هنوگزمر  يا  هزادنا 
اَم  » هکرابم هیآ  مهف  رد  هچنآ  اما  و  دنرادن ، دوب  هدش  لئان  نادب  هلآ 

ص:136

.30 ص 29 -  ج19 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
ص 34. ج19 ، نازیملا ، ریسفت  - 2

ص43. ج4 ، راونألا ، راحب  ص 34 ؛ ج19 ، نازیملا ، ریسفت  - 3
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ربمایپ دوهـشم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  یحْوَا » اَم  ِهِدـْبَع  یِلا  یحْوَاَف   » لبق هیآ  هب  هجوت  اب  روبزم  هیآ  زا  « ياَر اَـم  ُداَؤُْفلا  َبَذَـک 
اَم  » نینچمه و  یهَْتنُْملا » ِهَرْدِس  َْدنِع  يرُْخا *  ًَهلَْزن  ُهاَر  دََقل  َو   » دـننام دـعب  تایآ  زا  یلو  یبلق  تیؤر  اب  هتبلا  تسا  هدوب  لاعتم  دـنوادخ 

اریز تسا ؛ هدوب  لاـعتم  دـنوادخ  ریغ  یئرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا   (1)« يْربُْکلا ِهِّبَر  ِتاَیا  ْنِم  ياَر  دََـقل   » زین و  یغَط » اَـم  ُرَـصَْبلا َو  َغاَز 
.دنک یم  نایب  ار  دهاش  ینامسج  دوهشم و  یناکم  ینامز و  تایصوصخ 

هک تشادـن  هبترم  ود  هب  صاصتخا  دـید و  یم  ار  لاعتم  دـنوادخ  هشیمه  بلق  هدـید  اب  مرکا  ربمایپ  یفرط  زا  هک  نیا  بلطم  حیـضوت 
مه يرـصب  فارحنا  درادن و  یهتنملا  هردـس  هب  صاصتخا  تسا و  اج  همه  رب  یلوتـسم  دـنوادخ  و  يرُْخا » ًَهلَْزن  ُهاَر  دََـقل  َو   » دـیامرفب

رگید یفرط  زا  »(2) و  َراَْصبَْالا ُكِرُْدی  َوُه  ُراَْصبَْالا َو  ُهُکِرُْدتَال   » اریز درادن ؛ يدروم  راگدرورپ  هرابرد 

دنیوگ یم  هک  دراد  يریسافت  رابخا و  اب  بسانت  تایآ  نیاربانب  دراد  ینامسج  هبنج  هک  تسا  مشچ  اب  بسانم  یغط » غاز و   » هژاو مه 
هیقب رد  جارعم و  بش  رد  يرگید  تثعب و  لیاوا  رد  یکی  دید ، دوخ  یلصا  تروص  هب  هبترم  ود  ار  مالـسلا  هیلع  لیئاربج  مرکا  ربمایپ 

.دومرف یم  هدهاشم  یناسنا  تروص  هب  تاقوا 

هک نانچمه  تسا  یهلا  ياربک  هیآ  مه  لـیئاربج  دوخ  اریز  دـشاب ؛ یم  عمج  لـباق  مه  یهلا  ياربک  تاـیآ  تیؤر  اـب  لـیئاربج  تیؤر 
.دنشاب یم  وا  تایآ  زا  مه  يوأملا  هنج  یهتنملا و  هردس 

یهلا تیؤر  دروم  رد  هتکن  ود 

اب لاعتم  دـنوادخ  هک  نآ  لّوا  تسا ، هدـش  ناـیب  صخـشم  ًـالماک  تروص  هب  هتکن  ود  ثیداـحا  تاـیاور و  رد  یهلا  تیؤر  دروم  رد 
هللا یلص  مرکا  لوسر  زا  یناوارف  تایاور  دروم  نیا  رد  .ترخآ  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  دوش ، یمن  تیؤر  هجو  چیه  هب  ینامـسج  هدید 

خیش مالسالا  هقث  هک  يروط  هب  هدیدرگ  حرطم  یمالک  یثیدح و  بتک  رد  تسا و  هدش  رداص  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و 
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(1) .تسا هداد  صاصتخا  روظنم  نیدب  هیؤرلا » لاطبا  یف   » ناونع هب  ار  یباب  ینیلک 

ناهج نیمه  رد  راهطا  همئا  مرکا و  یبن  يارب  تیؤر  نیا  درک ، هدـهاشم  ار  لاـعتم  دـنوادخ  ناوت  یم  لد  هدـید  اـب  هک  نیا  مود  هتکن 
.دشاب یم  ریذپ  ناکما  ترخآ  رد  ناراکوکین  ناحلاص و  يارب  هتشاد و  دوجو 

ار شراگدرورپ  ناسنا  هنوگچ  هک  نیا  رب  ینبم  متـشون  يا  همان  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدـخ  دـیوگ : یم  قاحـسا  نب  بوقعی 
!؟ دنیب یمن  ار  وا  هک  یتروص  رد  دنک  یم  تدابع 

نآ زا  رترب  لجا و  لاعتم ) دنوادخ  ینعی   ) مناردپ نم و  رب  معنم  یلوم و  دیس و  فسوی ، وبا  ای  هک  تشون  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دوش هدید  هک  تسا 

؟ تسا هدید  ار  شراگدرورپ  مرکا  لوسر  ایآ  هک  مدیسرپ  دیوگ : یم 

ام ِِهتَمَظَع  ِرُون  ْنِم  ِِهْبلَِقب  َُهلوُسَر  يَرَأ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو    َ هّللا َّنِا  : » تشون خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

«. َّبَحَا

(2) (. دومن قارشا  داد و  ناشن  شربمایپ  بلق  هب  تساوخ  یم  شتمظع  رون  زا  هک  ار  هچنآ  لاعتم  دنوادخ  )

؟ يا هدید  ار  دوخ  راگدرورپ  ایآ  هک  تفگ  نانمؤم  ریما  هب  ینامی  بلعذ  مان  هب  یصخش 

!؟ منیب یمن  هک  ار  يزیچ  منک  یم  تدابع  ایآ  يرأ ،» ام ال  دبعأفأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ ینیب یم  ار  وا  هنوگچ  تفگ :

(3) «. ِناَمیءْالا ِِقئاَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُهُکِرُْدت  ْنَِکل  ناَیِْعلا َو  ِهَدَهاَشُِمب  ُنُویُْعلا  ُهُکِرُدتَال  : » دومرف ماما 

(. دنبای یم  رد  ینامیا  تقیقح  اب  ار  وا  اهلد  یلو  دننیب  یمن  اراکشآ  ار  وا  زگره  اه  هدید  )

.دومرف نایب  دشاب  یم  وا  ياهیگژیو  يایوگ  هک  ار  دنوادخ  تافص  زا  يدادعت  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

هدش تیاور  مه   (5) مالسلا هیلع  قداص  ماما  (4) و  مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دننام  رگید  همئا  زا  عوضوم  نیا  هباشم 
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.تسا

مالـسلا هیلع  متـشه  ماـما  هلمج  زا  تسا  هدـش  تیاور  یثیداـحا  شیوخ  بلق  اـب  ار  یهلا  تمظع  راوـنا  مرکا  ربماـیپ  تیؤر  دروـم  رد 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  ار  جارعم  بش  هرطاخ 

(1) .داد ناشن  نم  هب  دوخ  تمظعرون  زا  تشاد  تسود  هک  ار  هچنآ  لاعتم  دنوادخ 

دنوادخ يرآ ، دیامرف : یم  ماما  تسا ، هدید  ار  دـنوادخ  مرکا  ربمایپ  ایآ  هک  دوش  یم  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یماگنه 
(2) .تسا هدید  شبلق  اب  ار 

اب رادید  تسا ، مسق  ود  هب  رادـید  دـهد  یم  حیـضوت  بهو  نب  هیواعم  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يروط  نامه  هصالخ 
دناد و یم  حیحـص  ار  لد  اب  رادید  دـشاب و  یم  رفک  دـناد و  یم  لاحم  دـنوادخ  هب  تبـسن  ار  مشچ  اب  رادـید  مشچ ، اب  رادـید  لد و 

.(3) تقیقح

راگدرورپ هب  رظن 

هب دنـشخرد ، یم  هدوب و  نامداش  زور  نآ  رد  ییاـه  هرهچ   ) (4)« ٌهَرِظاَن اَهِّبَر  یِلا  ٌهَرِـضاَن *  ٍِذئَموَی  ٌهوُجُو  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
.میزادرپ یم  نآ  نایب  هب  راصتخا  تروص  هب  کنیا  هک  تسا  رایسب  وگتفگ  قوف  هیآ  دروم  رد  دنرگن ) یم  دوخ  راگدرورپ 

لاوقا دـیوگ : یم  هرـضان  هژاو  لـیذ  رد  يزار  رخف   (5) .هدنـشخرد نامداش و  شاشب ، زاب ، هب  دـنا  هدرک  همجرت  نیرـسفم  ار  هرـضان » »
، همعان هرورسم ، دنا : هتفگ  هرضان  ریسفت  رد  دیوگ  یم  سپس  دشاب  یم  ناسکی  هباشم و  ینعم  رظن  زا  یلو  تسا ، نوگانوگ  نیرّسفم 

(6) .هجهب هقرشم ، هرفسم ، هئیضم ،

نارّسفم هاگدید 

، دنا هدش  میسقت  هورگ  ود  هب  نیرّسفم  دیامرف : یم  یسربط  خیش  راگدرورپ  هب  رظن  دروم  رد 
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.ندیشک راظتنا  يانعم  هب  یخرب  دنا و  هدرک  همجرت  ندرک  هاگن  يانعم  هب  ار  رظن  یخرب 

موحرم سپـس  .دـننک  یم  هاگن  دـنوادخ  دوخ  هب  دـنا  هتفگ  یخرب  دـنرگن و  یم  راـگدرورپ  باوث  هب  دـنا  هتفگ  یخرب  لّوا ، هورگ  زا 
.دیامرف یم  نایب  ار  نآ  نالطب  لیالد  دزادرپ و  یم  ریخا  هیرظن  در  هب  یسربط 

یضعب دنشاب و  یم  راگدرورپ  باوث  رظتنم  هک  تسا  نآ  شیانعم  دنا  هتفگ  یخرب  دنتسه ، ینوگانوگ  تایرظن  ياراد  مه  مود  هورگ 
دنراد ار  یهلا  تامارک  دیدجت  هب  دیما  هک  دنا  هتفگ 

تیانع راظتنا  هدیرب و  لد  یسک  ره  زا  هک  تسا  نآ  هرظان »  » يانعم هک  دنا  هتفگ  مه  يا  هراپ  و 

رظن دنوادخ  هب  یخرب  تسا  توافتم  راظنا  ایند  رد  هک  يروط  نامه  دهد : یم  حیـضوت  تروص  نیدب  سپـسو  دنراد ، ار  يدـنوادخ 
هتخود یهلا  تیانع  هب  عمط  طقف  هدیرب و  سک  همه  زا  يا  هدع  مه  تمایق  زور  رد  ...تراجت  هب  يا  هراپ  تردق و  هب  یـضعب  دنراد ،

(1) .دوش یم  هتفگ  « ٌهَرِظان اهِّبَر  یِلا   » اهنآ هب  ور  نیا  زاو  دنا 

ار راگدرورپ  تیؤر  تابثا  هیآ  نیا  اب  هک  ننـست  لها  هماع  یکی  دیامن  یم  تنـس  لها  لباقتم  هاگدـید  ود  هب  هراشا  ادـتبا  يزار  رخف 
هلزتعم هاگدید  هب  سپس  هلزتعم و  رگید  دنیامن و  یم 

یتلالد هیآ  رهاظ  دنیوگ : یم  هک  نآ  یکی  دنک ، یم  نایب  ماقم  هلحرم و  ود  رد  ار  نآ  هتخادرپ و 

.دنیامن یم  هیجوت  ار  نآ  تلالد  ضرف  رب  هک  نآ  يرگید  درادن و  یهلا  تیؤر  رب 

یم تیؤر  يارب  يا  همدـقم  هکلب  تسا  تیؤر  زا  ریغ  رظن  هک  دـنیوگ : یم  هلمج  زا  دـنروآ ، یم  یلیالد  نیتسخن  راـتفگ  حیـضوت  رد 
رد درادن و  یهلا  تیؤر  رب  یتلالد  هیآ  ور  نیا  زا  دشاب و 

هب هرظان  هک  نآ  یکی  دنا ، هدرک  لیوأت  تهج  هس  زا  ار  نآ  هیآ ، لیوأت  ینعی  مود  راتفگ  دروم 

ّینِا َو   » دـیوگ یم  ابـس  هکلم  لوق  زا  نامیلـس  ترـضح  ابـس و  هکلم  ناتـساد  دروم  رد  میرک  نآرق  هک  نانچمه  تسا ، هرظتنم  يانعم 
نم  ) (2)« َنُولَسْرُْملا ُعِجْرَی  َِمب  ٌهَرِظاَنَف  ٍهَّیِدَِهب  ْمِْهَیِلا  ٌهَلِسُْرم 

هک نآ  یمود  دنروآ ) یم  ار  یمایپ  هچ  ما  هداتـسرف  هک  ار  يدارفا  منیبب  هک  نیا  ات  منک  یم  ربص  متـسرف و  یم  ناشیا  يارب  يا  هیدـه 
تـسا نآ  يانعم  هب  هرظان »  » هک نآ  یموس  هرظان » اهبر  باوث  یلا   » هک تسا  نآ  ترابع  يانعم  تسا و  هدـش  فذـح  هیآ  رد  فاضم 

ریغ يدحا  هب  تبغر  هک 
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.35  / لمن - 2
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یم مه  تیاور  رد  هک  روط  ناـمه  دـنراد  وا  هب  رظن  طـقف  دـننک و  یمن  ار  وا  زا  ریغ  يدـحا  زا  تساوـخرد  دـنرادن و  ار  دـنوادخ  زا 
نک تدابع  ار  دنوادخ  « ) هارت ّکنأک  هّللا  دبعَا  : » دیامرف

هرابرد دنا  هدیرب  سک  همه  زا  دنراد و  راگدرورپ  يوس  هب  عّرضت  طقف  هک  نیا  هطساو  هب  مه  تمایق  لها  ینیب ) یم  ار  وا  هک  نانچنآ 
.دنرگن یم  دنوادخ  هب  دنراد  ایوگ  دوش : یم  هتفگ  اهنآ 

(1) .دوش یم  يراددوخ  نآ  نایب  زا  راصتخا  تیاعر  يارب  هک  دزادرپ  یم  بلاطم  ماربا  ضقن و  هب  یطوسبم  تروص  هب  يزار  رخف 

نّنـست لها  هماع  دـننک ، یم  هاگن  باجح  نودـب  ناـیع و  تروص  هب  ناـشراگدرورپ  هب  ینعی  دـیوگ : یم  روبزم  هیآ  لـیذ  رد  یغارم 
هب تمایق  زور  رد  یهلا  ناگدنب  دیامرف  یم  هک  دشاب  یم  یحیحص  هرتاوتم  رابخا  لولدم  هک  تسا  نامه  هیآ  نیا  زا  روظنم  دنا : هتفگ 

عامجا دروم  عوضوم  نیا  تسا ، هتفگ  ریثک  نبا  دـننک ، یم  هاگن  هدراـهچ  بش  هاـم  هب  هک  ناـنچمه  دـننک  یم  هاـگن  ناـشراگدرورپ 
.دشاب یم  مدرم  ناربهر  مالسا و  نایاوشیپ  نیب  قافتا  دروم  هک  نانچمه  تسا  یمالسا  ناگتشذگ  نیعبات و  باحصا و 

: دزادرپ یم  تیاور  ود  لقن  هب  راتفگ  نیا  زا  دعب  یغارم 

.درک دیهاوخ  هدهاشم  حوضو  تروص  هب  ار  ناتراگدرورپ  امش  انایع ،» مکبر  نورتس  مکنإ  : » تفگ هک  يراخب  حیحص   - 1

؟ مینک یم  هدهاشم  ار  دوخ  راگدرورپ  تمایق  زور  رد  ایآ  هّللا ، لوسر  ای  هک  دنتفگ  مرکا  لوسر  هب  یمدرم   - 2

يربا اهنآ  لباقم  رد  هک  یهام  دیشروخ و  ندید  زا  امش  ایآ  باحس ؟» امهنود  سیل  رمقلا  سمـشلا و  هیؤر  یف  نوّراضت  له  : » دومرف
!؟ دینیب یم  نایز  دشابن 

ریخ دنتفگ :

.دینک یم  هدهاشم  نانچمه  ار  ناتراگدرورپ  امش  کلذک ،» مکبر  نورت  مکنإف  : » دومرف

(2) .دزادرپ یم  نآ  ماربا  ضقن و  راظتنا و  هیرظن  هب  سپس  یغارم 

ص:141

ص226. ج30 ، ریبک ، ریسفت  - 1
ص152. ج29 ، یغارملا ، ریسفت  - 2
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مهیلع تمـصع  تیب  لها  رابخا  هاگدید  زا  نینچمه  ناهرب و  رظن  زا  هک  نانچمه  دـیامرف : یم  روکذـم  هیآ  لیذ  رد  ییابطابط  همالع 
دشاب یم  نامیا  تقیقح  اب  لد  تیؤر  یبلق و  رظن  دارم  هکلب  تسین  یسح  رظن  اج  نیا  رد  رظن  زا  روظنم  تسا  نهربم  نشور و  مالسلا 

دنرادن يرگید  هلغـشم  هنوگ  چـیه  دـشاب و  یم  ناشراگدرورپ  هجوتم  اهنت  ناشیاهلد  تمایق  زور  رد  یهلا  يایلوا  دـیامرف : یم  سپس 
عطق طئاسو  بابسا و  هیلک  هک  نآ  يارب  دراد  زاب  دنوادخ  زا  ار  اهنآ  هک 

یهلا تمحر  هک  نآ  رگم  دننک  یمن  روبع  يا  هلحرم  زا  دنریگ و  یمن  رارق  یفقوم  رد  دشاب ، یم 

ار تشهب  دهاشم  زا  يدهشم  و  دنتسه ) نمیا  سرت  زا  اهنآ  تمایق  زور  نآ  رد   ) (1)« َنُونِمآ ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُهَو   » دوش یم  اهنآ  لماش 
هب اریز  دـننک ؛ یم  هدـهاشم  ار  ناـشراگدرورپ  هک  نآ  رگم  دـنوش  یمن  تشهب  ياـهتمعن  زا  یتمعن  هب  معنتم  و  دـننک ؛ یمن  هدـهاشم 

تـسا هناشن  هیآ و  هک  نآ  تهج  زا  هناشن  هیآ و  هب  رظن  دـنناد و  یم  راگدرورپ  هناـشن  تیآ و  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دـنرگن  یمن  يزیچ 
(2) .دشاب یم  نآ  رادید  هیآ و  بحاص  هب  رظن 

تایاور هاگدید 

هعیش قرط  زا  هک  یثیداحا  تسا 2 -  هدش  لقن  ننست  لها  قرط  زا  هک  یثیداحا  مینک 1 -  میسقت  هتسد  ود  هب  میناوت  یم  ار  ثیداحا 
.تسا هدش  تیاور 

: میزادرپ یم  ثیدح  ود  نایب  هب  ننست  لها  فرط  زا  يورم  ثیداحا  زا 

هب امش  دومرف : دومن و  هاگن  هدراهچ  بش  هام  هب  ترضح  نآ  هک  میدوب  هتسشن  مرکا  لوسر  تمدخ  دیوگ : یم  هّللادبع  نبریرج   - 1
(3) .دینیب یم  ار  هام  نیا  هک  روط  نامه  دینک  یم  هدهاشم  ار  وا  دیوش و  یم  بایفرش  ناتراگدرورپ  رضحم 

هتشادرب باجح  نایتشهب  زا  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  مرکا  ربمایپ  زا  بیهص   - 2

ص:142

.89  / لمن - 1
ص112. ج20 ، نازیملا ، ریسفت  - 2

.يذمرتلاو ناخیشلا  هاور  ص422  ج5 ، لوسرلا ، ثیداحا  یف  لوصألل  عماجلا  جاتلا  - 3

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 182 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_142_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_142_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_142_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دشاب یمن  ناشراگدرورپ  رب  هاگن  زا  اهنآ  يارب  رت  بوبحم  يزیچ  دوش و  یم 

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوت  یم  مه  ار  هعیش  قرط  زا  يورم  ثیداحا 

یم ییاه  هرهچ  دومرف : هیآ  لیذ  رد  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  ار  یثیدح  ینـسح  میظعلادبع  دیـس   - 1
(2) .دنرب یم  ار  ناشراگدرورپ  شاداپ  راظتنا  دنشخرد و 

يرگید رهن  زا  دنیامن و  یم  لسغ  يرهن  رد  یهلا  يایلوا  باسح ، زا  تغارف  زا  سپ  دیامرف : یم  یقیدنز  باوج  رد  نانمؤم  ریما   - 2
یم هداد  تشهب  هب  دورو  روتـسد  اهنآ  هب  سپـس  هدش  هدودز  اهنآ  زا  یگدولآ  هنوگ  ره  هتـشگ و  دیپس  اهنآ  ياه  هرهچ  دنماشآ ، یم 

(3) .دهد یم  اهنآ  هب  شاداپ  هنوگچ  دنوادخ  هک  دنرگن  یم  نادب  ماقم  نیا  زا  دیامرف : یم  ماما  نآ  زا  دعب  دوش 

هعیـش ثیداـحا  رد  یلو  دوش  یم  هدافتـسا  میـسجت  نّنـست  لـها  فرط  زا  لوقنم  تاـیاور  زا  یخرب  زا  هک  تسا  نآ  هجوت  لـباق  هتکن 
هیآ ریـسفت  رد  ور  نیا  زا  دیامن  یفرعم  ینامـسج  تیؤر  زا  هّزنم  ار  دنوادخ  دوش و  زیهرپ  هیبشت  میـسجت و  زا  هک  تسا  نآ  رب  رارـصا 

.دنا هدش  رامضا  هب  لئاق 

یسلجم همالع  موحرم  لیلحت 

دهد 1 یم  ریز  تروص  هب  باوج  راهچ  دنا  هتفرگ  راگدرورپ  تیؤر  زاوج  رب  لیلد  ار  قوف  هیآ  هک  يدارفا  لباقم  رد  راوگرزب  همالع 
هیآ ترابع  رد  دنتـسه 3 -  راگدرورپ  باوث  رظتنم  ینعی  تسا  هدش  فذـح  ترابع  رد  فاضم  تسا 2 -  هرظتنم  يانعم  هب  هرظاـن  - 

هب رظن  دنرگن 4 -  یم  راگدرورپ  دزن  هب  ینعی  تسا  دنع »  » يانعم هب  یلا » »

.(4)« هارت ّکنأک  هّللا  دبعا  : » تسا مرکا  لوسر  شیامرف  رد  هک  يروط  نامه  تسا  تفرعم  هجرد  تیاهن  زا  هیانک  راگدرورپ 

بهذم زا  اقلطم  یهلا » تیؤر   » ندوب لاحم  دنک : یم  نایب  تروص  نیدب  ار  هعیـش  هدیقع  شخب ، نایاپ  رد  راوگرزب  همالع  ثدحم و 
هتشاد نآ  رب  تلالد  مه  میرک  نآرق  تایآ  تسا و  نآ  رب  هعیـش  عامجا  فلاؤم  فلاخم و  قافتا  هب  تسا و  نهربم  مولعم و  تیب  لها 

و

ص:143

ص 423. ج5 ، لوصألل ، عماجلا  جاتلا  - 1
ص28. ج4 ، راونألا ، راحب  - 2
ص32. ج4 ، راونألا ، راحب  - 3

.29 ص 28 -  ج4 ، راونألا ، راحب  - 4
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(1) .دهد یم  نادب  یهاوگ  مه  نهربم  لیالد 

رادـید اب  یهلا  باوث  راظتنا  ای  باوث و  هنرگ  دـنک و  در  یکیزیف  مشچ  اـب  ار  دـنوادخ  رادـید  هک  تسا  نآ  مه  تیاور  یلـصا  روظنم 
ياـهتمعن رب  هفاـضا  ادـخ  ّیلو  باوث  نآ و  میعن  تسا و  تشهب  دـباع  دـهاز و  باوث  اریز  تسا ، عمج  لـباق  يونعم  هدـهاشم  یبـلق و 

(2) .دشاب یم  یهلا  يونعم  رادید  یتشهب 

: دنا هدرک  تیاور  تروص  نیدب  يذمرت  يراخب و  ار  یثیدح  دروم  نیمه  رد 

نارـسمه و اـهغاب و  هب  دنتـسه  نییاـپ  یماـقم  ياراد  هـک  ییاـهنآ  ناـیتشهب ، زا  تماـیق  زور  رد  تـسا : هدـش  تـیاور  مرکا  ربماـیپ  زا 
یم رتالاو  یماقم  ياراد  هک  ییاهنآ  دـننک و  یم  هاگن  تسا  هلـصاف  لاـس  رازه  اـهنآ  ياـهتنا  اـت  هک  شیوخ  ياـهتخت  ناراکتمدـخ و 

(3) «. ٌهَرِظان اهِّبَر  یلا  ٌهَرِضان *  ٍِذئَموَی  ٌهوُجُو  : » دومرف توالت  ار  هسدقم  هیآ  سپس  دنرگن  یم  لاعتم  دنوادخ  هب  دنشاب 

هجیتن

دشاب یم  دودرم  ًالماک  هک  هیبشت  میـسجت و  هیرظن  زا  رظن  فرـص  اب  راگدرورپ  هب  رظن  تیؤر و  ءاقل ، هژاو  هس  دروم  رد  یلک  روط  هب 
.دوهش كاردا ، رامضا ، دراد : دوجو  هاگدید  هس 

: دسر یم  رظن  هب  ریز  بلاطم  تسا  هدش  نایب  نونکات  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  روبزم  ياه  هاگدید  دروم  رد 

تسا هدش  عضو  اهنآ  يارب  ظافلا  هک  یفادها  یناعم و  حور  هب  تیانع  اب  هکلب  تسین ، اهنآ  يدام  یناعم  هب  دودحم  ظافلا  یناعم   - 1
یناعم زا  رت  هدرتسگ  رت و  عیسو  یناعم  ياراد 

ص:144

ص 61. ج4 ، راونألا ، راحب  - 1
رگ .تسا  راگدرورپ  لوسر  هب  رظن  راگدرورپ  هب  رظن  زا  روظنم  تسا : هدـش  هتفگ  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  - 2

لوسر ایآ  دوش ، یم  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  لماش  هیآ  نیا  یلو  تسا ، هدنزرا  رایـسب  دـنوادخ  لوسر  هب  رظن  هچ 
اهنآ نیرت  یلاع  هک  تسا  بتارم  هب  رظان  تایاور  مییوگب  دیاب  مینک  عمج  تایاور  نیب  میشاب  هتـساوخ  رگا  درگن ؟ یم  يزیچ  هب  ادخ 

.دشاب یم  وا  هب  رظن  یهلا و  تیؤر 
ص278. ج4 ، لوصألل ، عماجلا  جاتلا  - 3
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ّتیعم تسین و  يدام  هجو  نینچمه  دـشاب ، یمن  يدام  ءاقل  هب  رـصحنم  ءاقل  تسین و  يدام  برق  اـهنت  برق  ًـالثم  دنـشاب ، یم  يداـم 
.دشاب یمن  يدام 

هدش هیجوت  لیوأت و  هب  کسمتم  مه  يا  هدع  هتشگ و  هیبشت  هب  لئاق  یخرب  هک  تسا  هدش  ببـس  ظافلا  یناعم  رد  يرگن  دودحم   - 2
زا دوش و  یم  يریگولج  ههّبشم  هابتشا  زا  یفرط  زا  هجیتن  رد  هک  دوش  یم  زاب  ریـسفت  يور  هب  یعیـسو  هچیرد  قوف  لیلحت  اب  یلو  دنا ،

مه ییوس 

.تشاد دهاوخن  دوجو  لیوأت  زاجم و  رامضا و  هب  زاین 

هک ییاج  نآ  تسج ، نادب  کسمت  ناوت  یم  دنک  اضتقا  ترورـض  هک  یتروص  رد  طقف  تسا و  لصا  رهاظ و  فالخرب  رامـضا   - 3
يونعم یناعم  هب  اهنآ  لومـش  ظافلا و  هرئاد  تعـسو  هب  هجوت  اب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  ینید  يداقتعا و  هملـسم  لوصا  اب  تاـفانم  رهاـظ 

دنوادخ باوث  ءاقل  دوصقم  مییوگب  وا  هب  رظن  دنوادخ و  ءاقل  تایآ  رد  هک  نآ  ات  تسین  رامضا  هب  يزاین 

.دشاب یم  وا  باوث  هب  رظن  ای  و 

هیجوت ار  نآرق  تایآ  رهاظ  هک  نآ  هن  تسا ، نآرق  رهاظ  هب  دیؤم  هک  تشاد  یتیاور  هب  هجوت  دیاب  تایاور ، فالتخا  تروص  رد   - 4
.دشاب یم  رامضا  يایوگ  هک  یتایاور  هیاپ  رب  .مینک 

هب دـنا  هتفرگ  رارق  نییاپ  لحارم  رد  هک  یخرب  ًـالثم  تسا ، فلتخم  دارفا  تاـجرد  هک  تسا  نآ  يارب  یهاـگ  تاـیاور  فـالتخا   - 5
رتالاب لحارم  رد  هک  يدارفا  دنرگن و  یم  یهلا  باوث 

هب تبـسن  مه  باوث  دـنرگن ، یم  لاعتم  دـنوادخ  هب  دنتـسه  ءایلوا  زا  دوخ  هک  ییاـهنآ  دـنرگن و  یم  یهلا  ياـیلوا  هب  دـنا  هتفرگ  رارق 
اهنآ رب  هفاضا  یلعا  لحارم  هب  تبـسن  تسا و  ءایلوا  هب  رظن  نآرب  هفاضا  یلاـع  لـحارم  هب  تبـسن  تسا و  روصق  روح و  یناد  لـحارم 

.دشاب یم  هّللا  یلا  رظن 

.دوش یم  ریبعت  دوهش  هب  هک  دشاب  یم  ملع  زا  رتالاب  بتارم  هب  يزیچ  هکلب  تسین ، ملع  اهنت  رظن  تیؤر و   - 6

هرهچ ود  لباقت 

مه نمؤم  ریغ  دارفا  دروم  رد  هکلب  تسین ، نانمؤم  هب  رصحنم  تایاور  دیجم و  نآرق  رد  یهلا  ياقل  زا  ریبعت  دش  هتفگ  هک  روط  نامه 
رد یهتنم  تیؤر ) رظن و  فالخ  هب   ) دراد دوجو 

ص:145
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هنوگ ود  هب  یتمعن  ره  اب  ود  نآ  دروخرب  هک  نانچمه  فسأت  یتحاران و  نآ  ریغ  ءاقل  رد  یلو  تسا ، رورـس  يدونـشخ و  نمؤم  ءاـقل 
.تسا

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ 

.(1)« اًراَسَخ ِّالا  َنیِملاّظلا  ُدیزَی  َنینِمْؤُمِلل َو ال  ٌهَمحَر  ٌءاَفِش َو  َوُه  ام  ِنارُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  «َو 

(. دوزفا دهاوخن  يزیچ  نارسخ  زج  ار  نارفاک  یلو  نانمؤم  يارب  تسا  تمحر  لد و  يافش  میتسرف  یم  نآرق  زا  هچنآ  ام  (و 

 : دومرف مرکا  لوسر 

.(2)« ُنابْضَغ ِْهیَلَع  وُه  َو    َ هّللا َیَِقل  ابِذاک  ٍِملْسُمٍ�یِْرما  ِلاَم  یلَع  َفَلَح  ْنَم  »

صخـش نآ  رب  هک  یلاح  رد  دـنک  رادـید  ار  لاعتم  دـنوادخ  یناملـسم  لام  نتفرگ )  ) يارب دـنک  دای  دـنگوس  غورد  هب  هک  سک  ره  )
(. دشاب یم  كانبضغ 

زا دنراد  دنوادخ  دوجو  هب  نیقی  ود  ره  تمایق  رد  رفاک  نمؤم و  دـشاب ، كاردا  يزار  رخف  هتفگ  هب  نیقی و  ملع و  يانعم  هب  ءاقل  رگا 
نانچمه دننیب  یم  وا  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  ود  ره  ور  نیا 

هیبشت هچرگ  دننیب ، یم  تلادع  لباقم  رد  هاگداد و  رضحم  رد  ار  دوخ  ود  ره  مهتم  یکاش و  هک 

اهدیدرت و اه و  ههبـش  کش و  .دنریگ  یم  رارق  نیقی  هلحرم  رد  تمایق  زور  رد  مه  راّفک  دـشاب ، رگناشن  دـناوت  یم  یلو  تسا  صقان 
فارتعا هکلب  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  دـیدرت  ههبـش و  کش و  هنوگ  چـیه  ناهج  نآ  رد  هنرگ  تسا و  ناهج  نیا  هب  طوبرم  اـهراکنا 

.دوب دهاوخ  وا  تیمکاح  یهلا و  تیناقح  هب  لماک 

مه يدنلبرــس و  مـه  یگدنمرــش ، مـه  یناـمداش و  مـه  تـسا ، هدــش  حرطم  مـیرک  نآرق  رد  اـهراب  تـهج  ود  هرهچ و  ود  لــباقت 
یم میرک  نآرق  نیتسخن  هورگ  هرابرد  سکان ، یعمج  دنرظان و  یهورگ  هربغ ، يرگید  تسا و  هرضن  شا  هرهچ  یکی  .یگدنکفارس 

ٍِذئَموَی ٌهوُجُو  : » دیامرف

نامداش نادنخ و  دنتسه ، نشور  زور  نآ  رد  ییاه  هرهچ  . ) (3)« ٌهَرِْشبَتْسُم ٌهَکِحاض  ٌهَرِفْسُم * 
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راـبغ زور  نآ  رد  ار  ییاـه  هرهچ   ) (1)« ٌهَرَتَق اَـهُقَهْرَت  ٌهَرَبَـغ *  اَْـهیَلَع  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو  : » دـیامرف یم  مود  هورگ  دروم  رد  و  دنـشاب ) یم 
رد ییاه  هرهچ   ) (2)« ٌهَرِظاَن اَهِّبَر  یِلا  ٌهَرِـضاَن *  ٍِذئَمُْوی  ٌهوُجُو  : » دیامرف یم  نیتسخن  عمج  هرابرد  هدناشوپ ) یگریت  ار  نآ  يور  هتفرگ ،

ییاه هرهچ   ) (3)« ٌهَرِـسَاب ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُوَو  : » دیامرف یم  مود  تیعمج  دروم  رد  و  دـنرگن ) یم  ناشراگدرورپ  هب  دنـشخرد ، یم  زور  نآ 
(. تسا نیگمغ  سوبع و  زور  نآ  رد 

دزن رد  ار  دوخ  ياهرـس  هک  ار  ناراـکهانگ  ینیبـب  رگا   ) (4)« ْمِهِّبَر َدـْنِع  ْمِهِـسُؤُر  اوُسِکاـن  َنُومِرْجُْملا  ِِذا  يرَت  َْول  َو  : » دـیامرف یم  زین  و 
(! دنا هتخادنا  ریز  هب  ناشراگدرورپ 

فرطرب ام  زا  ار  هودـنا  نزح و  هک  تسار  يدـنوادخ  ساپـس   ) (5)« َنَزَْحلا اَّنَع  َبَهْذَا  يِذَّلا   ِ ِ هّلل ُدْـمَْحلَا  : » دـنیوگ یم  تـسخن  هورگ 
(. تخاس

(. مدیزرو یهاتوک  تیهولا  هاگشیپ  رد  هک  نآ  رب  سوسفا   ) (6)« هّللا ِبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  اتَرْسَح  ای  : » دنیوگ یم  مود  هورگ  و 

ینامیا و ياهشزومآ  نیرتهب  هدش و  میـسرت  یهلا  باتک  رد  يددعتم  دراوم  رد  يرنه  شیامن  نیرت  یلاع  تروص  هب  هرهچ  ود  لباقت 
.دراد رب  رد  ار  یقالخا 

راّفک تیمورحم 

طقف رظن  یلو  دوش  یم  مه  نمؤم  ریغ  لماش  ءاقل  میرک  نآرق  رظن  زا  دراد ، توافت  ینطاب  رظن  تیؤر و  اب  یتح  رظن  تیؤر و  اـب  ءاـقل 
هک هاگ  نآ  دنتـسه و  باجح  رد  راّفک  یلو  ٌهَرِظاـَن » اَـهِّبَر  یِلا  ٌهَرِـضاَن *  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  : » دومرف هک  ناـنچمه  تسا  ناـنمؤم  هب  طوبرم 

ْمِهِّبَر ْنَع  ْمُهَّنِا  ّالَک  : » دیامرف یم  هک  دنشاب  یم  مورحم   (7) ددرگ یم  هدنبات  رونم و  راگدرورپ  رون  هب  تمایق 

(. دنتسه باجح  رد  ناشراگدرورپ  رادید )  ) زا اهنآ  دنرادنپ  یم  اهنآ  هک  تسین  نانچنآ  بلطم   ) (8)« نُوبوُجْحََمل ٍِذئَمْوَی 
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ْمِِهبُوُلق یلَع  َناَر  َْلب  َّالَک  : » دیامرف یم  نآ  زا  شیپ  هیآ  رد  هک  تسا  نآ  تیمها  زئاح  هتکن 

(. تسا هتفرگ  راگنز  ناشاهلد  رب  دننک  یم  هک  ییاهراک  هطساو  هب  هکلب  دنرادنپ  یم  هک  تسین  نانچ  بلطم   ) (1)« َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَم 

رب هک  تسا  یناهانگ  راگنز  زا  ترابع  باجح  نیا  ّتلع  ایناث  تسا و  یبلق  باجح  باجح ، ًـالوا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  روبزم  هیآ  زا 
.تسا هتفرگ  اهنآ  لد 

هنوگ فسوی  یناسنا  اب  انیبان  رفن  کی  دشاب ، هتشادن  تیؤر  یلو  دشاب  هتـشاد  ءاقل  یکی  تسا  نکمم  دراد ، قرف  رظن  تیؤر و  اب  ءاقل 
.درادن شناد  یلو  دراد  باتک  شورف  باتک  کی  درادن و  تیؤر  یلو  دراد  تاقالم 

نوقالم  » دیوگ یم  مّهبر » اوقالم   » رد ینعی  دراد  رامضا  هب  داقتعا  تسین و  تیؤر  يانعم  هب  ءاقل  هک  تسا  دقتعم  هر ) ) یسربط موحرم 
ءاقللا سیلو  : » دیامرف یم  ناشیا  مّهبر » ءازج 

قفانم رفاک و  املـسم  تسا و  هدش  هداد  مه  رفاک  قفانم و  هب  تبـسن  ءاقل  اریز  .تسین  تیؤر  هجو  چـیه  هب  ءاقل  یـش ء » یف  هیؤرلا  نم 
: دیامرف یم  قفانم  هرابرد  میرک  نآرق  هک  یتروص  رد  دنوش  یمن  راگدرورپ  تیؤر  هب  قفوم 

ات داد  رارق  ناشیا  لد  رد  ار  قافن  نامیپ ) ضقن  لخب و  نآ  دـمآ  یپ   ) لاـعتم دـنوادخ   (2)« ُهَنْوَْقلَی ِمْوَی  یِلا  مِِهبُوُلق  ِیف  اقاِفن  ْمُهَبَقْعَاَـف  »
.دننک تاقالم  ار  وا  هک  يزور 

ترورض هطـساوب  اجنیا  رد  دنیب و  یمن  ار  دنوادخ  قفانم  دیوگ : یم  دناد  یم  راگدرورپ  كرد  زا  ترابع  ار  ءاقل  هک  مه  يزار  رخف 
یهلا باسح  رافک  ینعی  دشاب  یم  همکح  هباسح و  نوقلی  ُهَنوَقلَی » موَی   » زا روظنم  دیوگ : یم  ور  نیا  زا  تسا و  هدـش  رامـضا  هب  لئاق 

(3) .دننک یم  تاقالم  ار  یهلا  نامرف  و 

تقیقح هب  ملع  ترخآ  رد  مه  قفانم  رفاک و  هک  تفگ  دـیاب  دوش  یم  مه  ملع  ینعی  يونعم  ءاقل  لماش  ءاقل  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  یلو 
يارب ملعو  نیقی  يانعم  هب  ءاقل »  » دوش یم  هدافتـسا  تایآ  زا  یخرب  رهاـظ  زا  هک  روط  ناـمه  ور  نیا  زا  دـنراد  راـگدرورپ  تیناـقحو 

لصاح مه  اهنآ 
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.دنشاب یم  مورحم  رظن  تیؤر و  زا  هچ  رگ  دوش  یم 

هژیو ءاقل 

َوُه  » مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  ریبعت  هب  تسا و  نادـجو  تسا ، قارـشا  تسا ، يونعم  تیؤر  رظن و  یعون  اب  هارمه  یهلا  يایلوا  ءاقل 
(. دشاب یم  شناگدنب  يارب  یهلا  تمارک  نیرتگرزب  نآ   ) (1)« هِدابِِعل ِِهتَمارِک  ُمَظْعَا 

يددـعتم تایاور  مرکا  لوسر  دروم  رد  هک  يروط  نامه  دـنا  هدـیدرگ  فرـش  نادـب  فّرـشم  مه  ناهج  نیمه  رد  ناقیدـص  ءایبنا و 
دننیب یمن  هک  ار  ییادخ  دندومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  و  . (2) تسا دراو 
تشگ رهاظ  ءانیس  روط  رد  یسوم  يارب  فیخ و  دجسم  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  هک  دوب  يا  هولج  نامه  نیا  دننک  یمن  تدابع 

(3) .دومرف یلجت  ناراف  هوک  رد  هک  دوب  يروهظ  نامه  نیا  دومن و  عولط  ریعاس  رد  هک  دوب  یتعلط  نامه  نیا  و 

َمْوَی اَنَُنیْعَا  ْرِرقَا  و  : » تفگ یم  ددرگ و  وا  تیؤر  هب  رونم  شناگدـید  ءاقل  ماـگنه  هب  هک  تساوخ  یم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  داجـس  ماـما 
(. امرف نشور  ترادید  هب  تاقالم  زور  رد  ار  ام  ناگدید   ) (4)« َِکتَیْؤُِرب َِکئاِقل 

بوجحم نآ  زا  نارگید  هک  تسا  نامه  نیا  و  ٌهَرِظان » اهِّبَر  یِلا  ٌهَرِـضان *  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  : » دیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  تسا  نامه  نیا 
.دنشاب یم 

دریگ یم  ار  دوجو  ياپارـس  هک  یبوبر  سدقم  تحاس  زا  تسا  یغورف  تسا ، تفرعم  هوکـش  نیرت  یلاع  نافرع و  هجرد  تیاهن  نیا 
هن دوش ، یم  غورف  دوش  یم  هلعـش  دوش ، یم  رون  هچراـپکی  شناـج  دـسر ، یم  نادـجو  دوهـش و  هلحرم  هب  تیعقوـم  نآ  رد  یمدآ  و 

بتارم هب  هکلب  تسین  ملع  اـهنت  هدـیبات ، نآ  رد  يدزیا  غورف  هک  يا  هنیآ  ضحم و  هآرم  هکلب  تینیع  هن  تسا  داـحتا  هن  تسا  لوـلح 
تیؤر و تسا ، نیقیلا  نیع  يریبعت  هب  ملع و  زا  رتالاب 
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ناـسنا هک  روط  ناـمه  تسا  يروضح  كرد  ار ، یقلخ  یگتـسباو  یهلا و  تیمویق  دـنک  یم  كرد  یبوخ  هب  ناـسنا  تسا ، نادـجو 
یگتـسباو دنک و  یم  نادـجو  ار  تردـق  یطعم  رت ، یـساسا  رت و  لماک  تروص  هب  هکلب  دـنک  یم  كرد  ار  شیوخ  یناسفن  تردـق 

َوُه َو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  تساجنیا  فرـص ، هتـسباو  دـنیب و  یم  ضحم  ّقلعت  ار  دوخ  اج  نآ  رد  وا ، هب  ار  زیچ  همه  دوخ و 
يزیچ چیه   ) (2)« هدـعب هعم و  هلبق و  هّللا  ُتیأر  ّالإ  ائیـش  ُتیأر  اـم  : » دومرف مه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  »(1) و  ُْمْتنُک اـم  َْنیَا  ْمُکَعَم 
دوهـش نآ  هک  يروط  هب  دنیب  یم  رـضاح  دهاش و  ار  ادخ  مدرک ) هدهاشم  وا  زا  دـعب  وا و  اب  وا و  زا  لبق  ار  ادـخ  هک  نآ  رگم  مدـیدن 

اهنت هک  تشادـن  یماوق  دوبن و  يزیچ  مه  وا  دوخ  دوبن  يروضح  دوهـش و  رگا  اریز  تسا ، رتمهم  تیاهن  یب  یـش ء  دوخ  زا  روضحو 
.دراد مّویق »  » دوجو هب  یگتسب  وا  ماوق 

.زیچ همه  مه ، (4) و  مالس تسا و  تیحت  مه  (3) و  رورس تسا و  هرضن  مه  ءاقل  نیا  رد 

نبا لوق  هب  و  میا ، هتفاب  میا و  هدینـش  هکلب  میا  هتفاـی  هن  میا و  هدـید  هن  تسا ، هناـخ  نوریب  زا  مینک  روصت  هچره  مییوگب و  هچ  ره  اـم 
دـنک و یمن  مـیهفت  ار  نآ  راـتفگ  ، ) (5)« لایخلا ریغ  اهنع  لاقملا  فشکی  الو  هرابعلا  اهحرـشت  الو  ثیدـحلا  اهمهفی  ـال  اـهنإف  : » اـنیس

(. دراد یمن  رب  لایخ  زج  هب  ار  نآ  هرهچ  زا  يا  هدرپ  هتفگ  دیامن و  یمن  حیرشت  ار  نآ  ترابع 

رادید قوش 

قشاع مقشاع  ایادخ   » يریبعت هب  دنتـساوخ و  یم  ار  رتشیب  قایتشا  دنوادخ  زا  هدوب و  یهلا  رادید  هتفیـش  قشاع و  هتـسویپ  یهلا  يایلوا 
ار دوخ  باحصا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نک » مرت 

(. دشاب یم  ناشراگدرورپ  ءاقل  ناشیا  دزن  رد  اهتاقالم  نیرتبوبحم   ) (6)« ْمِهِّبَر ُءاِقل  ْمِْهَیِلا  ِءاقِّللا  ُّبَحَا   » هک دوتس  یم 

راگدرورپ قاتشم  انامه   ) (7)« ٌقاَتْشَُمل   ِ هّللا ِءاَِقل  یِلا  یِّنِا  َو  : » دومرف یم  مه  شدوخ  هرابرد  و 
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ریـشمش یتقو  هک  دوب  يدـح  هب  قایتشا  نیا  دوب و  هتفیـش  قاتـشم و  مالـسلا  هیلع  یلع  ار و  یهلا  ياقل  دنتـشاد  تسود  اهنآ  متـسه .)
نایاپ هب  نارجه  بش  دـید  یم  هک  وا  دوب ، هَبْعَْکلا » ِّبَر  ُتُْزف َو   » گناب دـنار  بل  رب  هک  ینخـس  نیلوا  دـمآ  دورف  شرـس  هب  دولآرهز 

دورف رادید  هدعو  هدیسر و 

.مدش راگتسر  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  دنگوس  تفگ : رت  مامت  هچ  ره  ینامداش  اب  هدمآ 

دشاب یم  یتشهب  میعن  باوث و  زا  ترابع  تشاد  نادب  قایتشا  نانچ  نآ  نانمؤم  ریما  تسا و  یهلا  تمارک  نیرت  گرزب  هک  ییاقل  ایآ 
میوش و رامضا  هب  لئاق  هّللا » ءاقل   » تایآ رد  هک 

هدوب رتالاب  نآ  زا  بتارم  هب  يزیچ  ای  تسا  یهلا  ياهتمعن  ءاقل  یهلا  ياقل  زا  روظنم  مییوگب 

؟ دوب نآ  قاتشم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا 

هدوب روصق  روح و  ءاقل  يارب  دـندیرفآ  یم  هسامح  دـنتخیر و  یم  کشا  همه  نآ  دـندوب و  وا  ءاقل  قاتـشم  یهلا  يایلوا  هک  نیا  اـیآ 
نینمؤملاریما شدـج  كاپ  تبرت  يور  رب  ار  دوخ  كرابم  تروصمالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  نیا  اـیآ  نآ ؟ زا  رترب  يزیچ  اـی  تسا 

شخب حرف  رادید  قاتشم  هک  تساوخ  یم  وا  زا  »(1) و  َِکئاِقل ِهَحْرَف  یِلا  ًهَقاَتْـشُم   » تفگ یم  دنوادخ  اب  شدوخ  تاجانم  رد  هداهن و 
یم تخوس و  یم  هناقاتـشم  وا  ءاقل  يارب  دوب و  ادـخ  قشاع  وا  هک  نیا  اـی  تسا ؟ هدوب  تاـجرد  تشهب و  هطـساو  هب  دـهد  رارق  دوخ 

.تشاد راز  ياه  هلان  شوخ  اون  روش و  نآ  رد  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  تخیر و  یم  کشا  تخادگ و 

: دیوگ یم  نانمؤم  ریما  هک  تسوا  رادید »  » و ءاقل »  » زا تیمورحم  قارف و  یهلا  يایلوا  هاگدید  زا  تبیصم  نیرت  گرزب 

منک لمحت  ار  وت  باذـع  هک  مریگ  ، ) (2)« َِکقاِرف یلَع  ُِربْصَا  َْفیَکَف  َِکباذَـع  یلَع  ُتْرَبَص  یِّبَر  َيالْوَم َو  يدِّیَـس َو  یهِلا َو  ای  یْنبَهَف  »
(. مشاب ابیکش  وت  زا  ییادج  رب  هنوگچ 

(3)« َِکتَیْؤُر ِلیمَج  یِلا  ِرَظَّنلا  ِنَع  َکِیقاتْشُم  ْبُجْحَت  َو ال  : » تفگ یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  و 

شیوخ ياهاعد  رد  و  نادرگم ) بوجحم  تیابیز  يور  هب  رظن  زا  ار  شیوخ  ناقاتشم  )

اْینُّدلا َنِم  ْعَْطقا  َو  : » تفگ یم  هک  اج  نآ  ات  دوب  یهلا  ياقل  هب  رتشیب  قایتشا  راتساوخ  هتسویپ 
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ياـقل قوش  تسوت  دزن  رد  هچنآ  هب  ارم  تبغر  ربـب و  اـیند  زا  ارم  زاـین  ، ) (1)« َِکئاِقل یِلا  اقْوَش  ِیتَبْغَر  َكَدـْنِع  امیف  ْلَعْجا  ِیتَجاـح َو 
(. هد رارق  دوخ 

هن يوـیند و  ذـیاذل  هن  ترخآ ، هن  دـهاوخ  یم  اـیند  هن  هک  تسا  یهلا  هاگـشیپ  رد  یگتخاـب  دوـخ  یناـفرع و  جوا  هجرد  تیاـهن  نـیا 
«. نادب قایتشا  قشع و  یهلا و  ياقل   » طقف هکلب  یتشهب  ياهتمعن 

یم هکلب  دـهاوخ  یمن  ناوضر  تشهب و  دـهاوخ ، یمن  روصق  روح و  یهلا  تواضق  ماگنه  هب  هینابعـش  تاـجانم  رد  مه  ناـنمؤم  ریما 
نیب هک  یماگنه  امرف  رورـسم  تدوخ  رادید  هطـساو  هب  ارم  ادـنوادخ ، « ) َكِدابِع َْنَیب  ِهیف  یـضْقَت  َمْوَی  َِکئاِقِلب  ینَّرُـسَف  یهِلا  : » دـیوگ

(. ییامن یم  تواضق  تناگدنب 

میبلط تدایز  هک  تجاح  هچ  تسام  اب  رای 

سب ار  ام  ناج  سنوم  نآ  تبحص  تلود 

تسرفم متشهب  هب  ار  ادخ  شیوخ  رد  زا 

سب ار  ام  ناکم  نوک و  زا  وت  يوک  رس  هک 

ص:152
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مهدراهچ شخب 

هراشا

«. َنُوئیسُْملا ِْهَیلِإ  َرَذَتْعا  ِنَم  َمَرْکَأ  ای  يرْذُع  ْلَْبقاَف  ِهِرْذُع  ِلُوبَق  ْنَع  ِنْغَتْسَی  َْمل  ْنَم  ُراِذتْعا  َْکَیِلا  يِراِذتْعا  یِهِلا  »

همجرت

يا ریذپب  ارم  رذـع  دـشاب ، یمن  شرذـع  شریذـپ  زا  زاین  یب  هک  تسا  یـسک  نتـساوخ  رذـع  نم  یهاوخ  رذـع  شزوپ و  نم ! دوبعم 
.دنبلط یم  شزوپ  وا  زا  ناراکهانگ  هک  يدرف  نیرتراوگرزب 

اه هژاو 

نآ اب  دـهاوخب  ناسنا  هک  تسا  نآ  رذـع  هتفگ ، بغار  .شزوپ  نیع :) مض  هب   ) رذـع ندرک ، یهاوخ  رذـع  ندـیبلط ، شزوپ  راذـتعا :
نیا يارب  دـیوگ  یم  ای  ما ، هدادـن  ماجنا  دـیوگ  یم  هدـنروآ  رذـع  هک  نآ  ای  تسا ، مسق  هس  نآ  ...دـیامن و  وحم  ار  شیوخ  ناـهانگ 

ما هداد  ماجنا  تهج 

هداد و ماجنا  دیوگ  یم  هک  نآ  ای  و  دوش ) یم  جراخ  ینامرفان  يراکهانگ و  زا  لکـشم  نآ  نتـشاد  اب  هک  دنک  یم  نایب  ار  یلکـشم  )
هدیمان هبوت  یموس  نیا  مهد ، یمن  ماجنا  ار  راک  نآ  مه  رگید 

(1) .تسین هبوت  يرذع  ره  یلو  تسا ، رذع  يا  هبوت  ره  دوش ، یم 

.راکهانگ راکدب ، یسم ء :

حتف هب  مسا و  نیس  مض  هب  رگید ، ترابع  هب  .يدب  نآ  حتف  هب  دب و  نیس ،) مض  هب  : ) ءوس
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دنـسپان راک  ودب  اءوس ،» ...هئاس  : » دیوگ دراوملا  برقا  رد  روآ ، هودنا  زیچ  ره  نیـس ) مض  هب   ) ءوس دـیوگ : بغار  تسا ، ردـصم  نآ 
(1) .دومن نوزحم  ار  وا  ای  درک ،

حرش

یهلا تمارک  یناسنا و  زاین 

.یهلا يراوگرزب  تمارک و  يرگید  لاعتم و  دنوادخ  هب  ناسنا  زاین  یکی  دراد  دوجو  تیمها  اب  هتکن  ود  قوف  ترابع  رد 

نآ مدع  شریذپ و  یلو  دـنک ، یم  یهاوخ  رذـع  سپـس  هدرک و  ار  يدرف  ینامرفان  ناسنا  یهاگ  هک  تفگ  دـیاب  لّوا  هتکن  دروم  رد 
یمن داجیا  شیارب  یلکـشم  دوشن  هتفریذـپ  مه  وا  رذـع  اضرف  رگا  درادـن ، ینادـنچ  تیمها  ای  ناسنا و  یـصخش  یگدـنز  رد  یـشقن 

نیا هب  هجوت  اب  دنک ، یم  طقاس  یتسه  زا  ار  وا  دراد و  ناسنا  تیمورحم  رد  یساسا  شقن  شزوپ  رذع و  نتفریذپن  یهاگ  یلو  ددرگ ،
هابت يو  هدنیآ  لاح و  یگدنز  دریذپن  ار  وا  شزوپ  رگا  تسا ، دنوادخ  تسد  رد  ناسنا  ماجنارـس  تداعـس و  هک  تسناد  دیاب  بلطم 

شریذپ زا  زاین  یب  نم  اراگدرورپ  دیوگ : یم  ماما  ور  نیا  زا  دوش  یم  تخبدب  هراچیب و  هشیمه  يارب  ددرگ و  یم 

.متسین وت 

، تسا يراذـگ  تنم  اب  يرظن و  گنت  اب  یلو  دریذـپ ، یم  ار  ناسنا  رذـع  یـصخش  یهاگ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  مود  هتکن  دروم  رد 
تمارک باوث و  مه  یهاوخ  رذـع  نیمه  لباقم  رد  هکلب  تشذـگ و  اب  هنامیرک و  دریذـپ ، یم  ار  ناسنا  شزوپ  لاـعتم  دـنوادخ  یلو 

هبوت  » ماگنه رد  ار  هاـنگ  هکلب  دریذـپ  یم  ار  رذـع  اـهنت  هن  هک  یـسک  تسا ، ریذـپ  شزوپ  نیرت  میرک  دـنوادخ  دـیامرف ، یم  تیاـنع 
دوبان وحم و  ار  نآ  اهنت  هن  (2) و  .دنادرگ یم  لئاز  مه  هکئالم  هرطاخ  زا  ار  نآ  یتح  هک  دـنک  یم  دـیدپان  وحم و  اج  نآ  ات  حوصن »

هنسح یبوخ و  هب  لیدبت  ار  نآ  هکلب  دنک  یم 
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.(1)« ٍتاَنَسَح ْمِِهتائِّیَس    ُ هّللا ُلِّدَُبی  َِکئلوُاَف  : » دومرف هک  دیامن  یم 

نیا زا  ددرگ ، یبوخ  هنـسح و  هب  لیدبت  وا  یتشز  يدب و  راذتعا ، هبوت و  دوجو  اب  یلو  دنک  يدب  یمدآ  هک  نیا  زا  رتالاب  یتمارک  هچ 
ناراکهانگ هک  يدرف  نیرت  میرک  يا  دیوگ : یم  ماما  ور 

.دنبلط یم  شزوپ  وا  زا 

راذتعا شزوپ و  دروم  رد  یتاکن 

تاـیاور رد  تسا ، هداد  ماـجنا  ناـسنا  هک  تسا  یتـشز  راـک  هب  تبـسن  یهاوخ  شزوپ  زا  تراـبع  راذـتعا  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه 
.دیوج راذتعا  نآ  زا  ات  دشاب  روبجم  هک  دنکن  يراک  ناسنا  هک  نیا  رب  تسا  هدش  هیصوت  يددعتم 

ُّلُک ُِقفانْملا  ُرِذَتعَی َو  یُِسیال ُء َو ال  َنِمؤُملا  َّنِإَف  ُهنِم  ُرَذَتُْعی  ام  َكاِّیا َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشز : راک  زا  يراددوخ 
.(2)« ُرِذَتْعَی یُِسی ُء َو  ٍموَی 

همه قفانم  یلو  دـبلط ، یم  شزوپ  نآ  زا  هن  دـنک و  یم  تشز  راک  هن  نمؤم  اریز  یبلط  شزوپ  نآ  زا  هک  يراک  ماجنا  زا  نک  زیهرپ  )
(. دیوج یم  راذتعا  مه  نآ  زا  دهد و  یم  ماجنا  دب  راک  هزور 

.(3)« ُْهنِم ُرَذَتُْعی  ام  َكاِّیا َو  َو  : » دیامرف یم  هدومن و  هیصوت  سابع  نب  مثق  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

(. ییوج راذتعا  نآ  زا  هک  يراک  ماجنا  زا  نک  زیهرپ  )

.(4)« ُْهنِم َرَذَتْعا  ِوَا  ُهَرَْکنَأ  ُُهبِحاَص  ُْهنَع  َِلئُس  اَِذا  ٍلَمَع  َّلَک  ْرَذْحا  َو  : » دیامرف یم  ینادمه  ثراح  هب  و 

نآ زا  هک  نآ  ای  ما و  هدادـن  ماجنا  دـیوگب  هدرک و  راکنا  ار  نآ  ای  دوش  لاؤس  نآ  لـماع  زا  یتقو  هک  یلمع  ره  ماـجنا  زا  نک  زیهرپ  )
(. دبلط شزوپ  هتسج و  راذتعا 

اهِیف ُراَثِْعلا  ُُرثْکَی  َو  : » دیامرف یم  هداد و  رارق  تمذم  دروم  ار  مود  هفیلخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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.(1)« اهنِم ُراِذتْعِْالا  َو 

(. تساوخ یم  نآ  زا  مه  شزوپ  دوب و  دایز  تموکح  لئاسم  رد  وا  شزغل  )

یمن فرطرب  شزوپ  راذتعا و  کی  اب  تسین و  ّلح  لباق  یگداس  هب  یتموکح  نیگنس و  ياهتیلوئـسم  رد  هابتـشاو  تلفغ  تسا  ملـسم 
.دوش کته  یسیماون  دتفا و  قافتا  یتایانج  شزغل  هابتشا و  کی  رثا  رد  تسا  نکمم  اریز  دوش 

نآ زا  یتوافت  یب  اب  دوش و  یـشزغل  راتفرگ  اـی  دـهد  ماـجنا  ار  یتشز  راـک  یـصخش  هک  تسا  یهاـگ  نآ  زا  رتهب  لاـح  نیع  رد  هتبلا 
.دزرو رارصا  نآ  رب  هنارورغم  ای  درذگب و 

 . دوش نآ  زا  شزوپ  هب  روبجم  هک  دنک  يراک  دیابن  ناسنا  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  ...ینامیشپ  درآ  زاب  هک  يراک  دنک  لقاع  ارچ 

ُرَذَـتُْعی امِیف  ُلُخْدَـی  ال  لاق : ُهَسْفَن ؟ ُّلِذـُی  اِمب  ُْتُلق  ُهَسْفَن ، َّلِذـُی  ْنَا  ِنِمْؤُْمِلل  یِغَْبنَی  ـال  : » دـیامرف یم  لـضف  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.(2)« ُْهنِم

دوشن لخاد  دومرف : ماما  دـیامن ؟ یم  لیلذ  راوخ و  ار  شدوخ  زیچ  هچ  هب  متفگ  دـنادرگ ، لیلذ  ار  شدوخ  نمؤم  هک  تسین  هتـسیاش  )
(. دیوج راذتعا  دهاوخ و  شزوپ  نآ  زا  دعب  هک  يراک  رد 

رد دـشاب و  یم  يدنلبرـس  تمارک و  بجوم  نآ  شریذـپ  تسا ، یگدنکفارـس  ثعاب  راذـتعا  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  راذـتعا : شریذـپ 
َُهل ْنُکَی  َْمل  ْنِا  َکیِخَا َو  َرْذُع  ْلَْبِقا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  اج  نآ  ات  تسا  هدش  هیـصوت  نادب  یناوارف  تایاور 

.(3)« ارْذُع َُهل  ْسِمَْتلاَف  ٌرْذُع 

(. امن وجتسج  ار  يرذع  وا  يارب  وت  دشاب  هتشادن  مه  يرذع  رگا  ریذپب ، ار  تناملسم  ردارب  شزوپ  )

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  يروط  نامه  دنک  یم  تبحم  تّدوم و  دیلوت  راذتعا  شریذپ 

ص:156
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.(1)« ْمُُهناغْضَا ْتُمَت  ِرِْشْبلِاب  مِهِْقلَأ  ْمِِهئاخِِاب َو  ِْعتْمَتْسَت  ِساّنلا  َراذْعَا  ْلَْبِقا  »

نیب زا  دریمب و  نانآ  ياه  هنیک  ات  نک  دروخرب  ییور  هداـشگ  اـب  ار  اـهنآو  يوش  رو  هرهب  اـهنآ  يردارب  زا  اـت  ریذـپب  ار  مدرم  شزوپ  )
(. دورب

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تعافـش  زا  مورحم  هدننک  در  هک  اج  نآ  ات  تسا  هتفرگ  رارق  تمذـم  دروم  نارگید  شزوپ  در  ًالباقتم 
.دوب دهاوخ   (3) رثوک ضوح  زا  تیاقس  (2) و  هلآ

(4) .دریذپن ار  يراکهانگ  شزوپ  ای  دنکن و  يرای  ار  یمولظم  هک  نیا  زا  درب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

، دنک رظن  فرـص  یلک  هب  شیوخ  فرط  مرج  زا  ریذـپ  شزوپ  هک  تسا  هنامیرک  یماگنه  شزوپ  شریذـپ  هنامیرک : شزوپ  شریذـپ 
.دنک شومارف  یلک  هب  ار  نآ  هکلب  دیامنن  مه  ریقحت  شنزرس و  دشابن و  بیقعت  رفیک و  ددص  رد 

نینمؤملاریما

رب هتفگ  تاـیح  دوردـب  هتـشاد و  توخا  وا  اـب  یهلا  ریـسم  رد  هک  ار  دوخ  ینید  ردارب  کـی  ياهتلـصخ  هژیو و  تافـص  مالـسلا  هیلع 
.(5)« ُهَراَِذتْعا َعَمْسَی  یّتَح  ِِهْلثِم  ِیف  َرْذُْعلا  ُدِجَی  ام  یلَع  ادَحَا  ُمُولَی  َناک ال  َو  : » دیامرف یم  نآ  نمض  هدرمش و 

(. دونشب ار  شرذع  هک  نآ  ات  تشاد  دوجو  وا  يارب  يرذع  ياج  هک  یتروص  رد  ار  یصخش  درک  یمن  شنزرس  (و 

ماما دنیوگ.دنداد  یم  رارق  شیوخ  تیانع  تبحم و  دروم  مه  ار  وا  دنتفریذپ  یم  ار  هاوخ  رذـع  شزوپ  هک  نآ  رب  هفاضا  یهلا  يایلوا 
ار یبآ  فرظ  مه  وا  دنتـساوخ ، بآ  دوخ  زینک  راکتمدـخ و  زا  دـنزاسب ، وضو  شیوخ  زامن  يارب  دنتـساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  داـجس 
زا هک  راکتمدخ  تخاس ، حورجم  ار  ناشیا  هدمآ و  دراو  ماما  رب  یتبرض  داتفا و  شتسد  زا  فرظ  بآ ، نتخیر  ماگنه  رد  یلو  دروآ ،

َنیِمِظاْکلاَو : » تفگ درک و  زاب  میرک  نآرق  زا  يا  هیآ  ندناوخ  هب  بل  شزوپ  ضرع  اب  دوب  هدش  راسمرش  دوخ  لمع  نیا 

« یظیغ تمظک  : » دومرف ماـما  دـیامن ، یم  شیاتـس  دـنناشن  یم  ورف  ار  شیوـخ  بضغ  مشخ و  هک  ار  ییاـهنآ  دـنوادخ  ینعی  َظـْیَْغلا »
ار دوخ  بضغ  )
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« کنع هّللا  افع  : » دومرف ماما  دننک ،) یم  تشذگ  مدرم  زا  و  « ) ِساَّنلا ِنَع  َنِیفاَْعلاَو  : » تفگو داد  همادا  ار  هیآ  راکتمدخ  مدناشن ،) ورف 
تـسود ار  ناراکوکین  ادخ  »(1)(و  َنِینِـسْحُْملا ُّبُِحی    ُ هّللاَو : » تفگ داد و  تئارق  هب  همادا  مـه  زاـب  راکتمدـخ  درذـگب ) وـت  زا  ادـخ  )

(. یتسه دازآ  ادخ  هار  رد  وت  « ) هّللا هجول  هّرح  تناف  : » دومرف ماما  دراد ،)

زا راذتعا  یلو  يرورض ، تسا و  مزال  دوخ  عقوم  رد  هچ  رگ  تسا  تلذ  تسکـش و  مدرم  زا  یهاوخ  رذع  یبوبر : هاگـشیپ  زا  شزوپ 
.یشاب وت  شنایاپ  هک  یهار  اشوخ  »(2) و  اباتَم   ِ هّللا َیِلا  ُبُوتَی  ُهَّنِاَف  : » هک يدنلبرس  تسا و  راختفا  یهلا  هاگشیپ 
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مهدزناپ شخب 

هراشا

«. ِیلَمَا ِیئاجَر َو  َْکنِم  ْعَطْقَت  یِعَمَط َو ال  ْبِّیَُخت  الَو  یتَجاح  َّدُرَت  یهِلا ال  »

همجرت

.امرفم عطق  تدوخ  زا  ارم  يوزرآ  دیما و  امنم و  لّدبم  يدیمون  هب  ارم  عمطو  نکم  در  ارم  تجاح  مدوبعم !

اه هژاو 

(1) «. بَلَّطلا ُتْوَف  ُهَْبیَخلا ، : » دیوگ یم  بغار  .ندش  مورحم  نارسخ ، يدیماان ، هبیخ : نادرگم ، دیمون  ّبیُخت : ال 

.تسا ینامداش  تّرسم و  نآ  رد  هک  يزیچ  ندمآ  دیدپ  هب  تبسن  نظ  دیما ، ءاجر :

.وزرآ لما :

وزرآ فالخ  هب  تسین  دیعب  نآ  ققحت  هک  تسا  يزیچ  هب  طوبرم  دـیما  هک  تسا  نیا  رد  لما  ءاجر و  نیب  قرف  لماو : ءاجر  نیب  قرف 
دروم رد  طقف  هک  ءاجر  هژاو  فالخ  هب  لاحم  دروم  رد  مه  دور و  یم  راک  هب  نکمم  دروم  رد  مه  لـما  هژاو  تسا  هدـش  هتفگ  زین  و 

(2) .دور یم  راک  هب  نکمم 

ص:159
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حرش

كدوک کی  .هنارک  یب  ار  وا  تیانعو  دنناد  یم  نایاپ  یب  ار  وا  تردق  اریز  یهتنم ، یب  يا  هتـساوخ  دنراد و  الاو  یتمه  یهلا  يایلوا 
ردام ردپ و  هب  ار  شیوزرآو  دیما  مامت  لاسدرخ 

دراد ناشیا  زا  ار  یتساوخرد  هنوگره  دروآ و  یم  يور  اهنآ  هب  یلکـشم  ره  رد  تسا ، نانآ  هجوتم  شا  هتـساوخ  همه  هتخود و  دوخ 
یتردـق ياراد  هک  میراد  رارق  يدـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ام  لاح  .دودـحم  تسا و  صقان  ًالماک  نیدـلاو  تردـق  تاناکما و  هک  نآ  اـب 

درخ هناد  کی  زا  وا ، تایانع  زا  يوترپ  تاقولخم  هلمج  تسوا و  هضافا  زا  يا  هحـشر  یتسه  ملاع  نایاپ ، یب  یتیاـنع  تسا و  نارکیب 
، یتفگش راکتبا و  نارازه  اب  دزاس  یم  يدنمـشیدنا  رکیپ  هدیدنگ  هفطن  کی  زا  ییابیز و  هولج و  اهدص  اب  دزاس  یم  یگرب  دص  لگ 
ار كاغم  رد  هداتفا  رود  کی  دنک ، یتوکلم  دوجوم  ار  یکاخ  ناسنا  دروآرب و  ار  ام  ياه  هتـساوخ  همه  هک  دراد  ار  نآ  تردق  ومه 

کی دـشخب و  ترخآ  ایند و  تداعـس  ار  تسد  یهت  کی  یلعا ، توکلم  هب  ار  كاـخ  رد  هداـتفا  هراـچیب  کـی  دـناسر و  كـالفا  هب 
.دیامرف تیاده  نارفغ  سدق و  ملاع  هب  ار  هدنمرش  راکهانگ 

دوش هچ  منیچب  هویم  کی  وت  غاب  زا  نم  رگ 

دوش هچ  منیبب  وت  غارچ  هب  ییاپ  شیپ 

دنلب ورس  نآ  هیاس  فنک  ردنا  بر  ای 

دوش هچ  منیشنب  مد  کی  هتخوس  نم  رگ 

هتکن ود 

زا دنور  راک  هب  يونعم  روما  رد  رگا  هدوب و  هلیذر  تشز و  تایقلخ  زا  دـنور  راک  هب  يدام  روما  هب  تبـسن  رگا  اه  هژاو  زا  یخرب   - 1
دنوش یم  هدرمش  حودمم  هدوب و  هدیدنسپ  قالخا 

بوخ مدرم  تداعـس  تیاده و  هب  تبـسن  صرح  یلو  تسا ، دنـسپان  تشز و  لام  يروآ  عمج  هب  تبـسن  صرح  صرح ، هژاو  دننام 
نینچمه  (1)« ْمُْکیَلَع ٌصیرَح  : » دـیامرف یمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دروم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ور  نیا  زا  .هدیدنـسپ  تسا و 

َُّمث : » دیامرف یم  صیرح  یمنهج  کی  دروم  رد  میرک  نآرق  ور  نیا  زا  تسا  مومذم  يویند  روما  هب  تبسن  عمط  هژاو 

ص:160

.128  / هبوت - 1
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َنوُعْدَـی : » دـیامرف یم  یهلا  يایلوا  دروم  رد  هک  ناـنچمه  تسا  هدیدنـسپ  دور  راـک  هب  يونعم  روما  رد  رگا  یلو   (1)« َدیزَا ْنَا  ُعَمْطَی 
.(2)« اعَمَط افْوَخ َو  ْمُهَّبَر 

دنک یم  راداو  یتشز  يدب و  هب  ار  وا  دراد و  یم  زاب  ریخ  لمع  زا  هتخاس و  راتفرگ  تلفغ  هب  ار  ناسنا  ایند  هب  تبسن  وزرآ  لما و   - 2
(4)« ُلَمَْالا ُمِهِْهُلی  َو  : » دیامرف یم  مه  میرک  نآرق  دنک و  یم  یفرعم  زیچ  نیرت  فوخم  ار  نآ   (3) مالسلا هیلع  نانمؤمریما  هک  نانچمه 
ایند و لاعتم  دـنوادخ  دوش ، یم  وا  یمرگلد  ثعاـب  دـنک و  یم  ریخ  راـک  ادـخ و  يوس  هب  بیغرت  ار  وا  ترخآ  هب  تبـسن  وزرآ  یلو 

: دیامرف یم  هداد و  رارق  مه  لباقم  رد  ار  ود  نآ  ياهشزرا  ترخآ و 

.(5)« ًالَمَا ٌْریَخ  اباََوث َو  َکِّبَر  َْدنِع  ٌْریَخ  ُتاَِحلاَّصلا  ُتاَِیقاْبلا  اْینُّدلا َو  ِهویَحلا  ُهَنیز  َنُونَْبلا  ُلاْملَا َو  »

رظن زا  تسا  رتهب  تراگدرورپ  دزن  رد  دـنام  یم  یقاب  ناسنا  زا  هک  ییوکین  ياهراک  و  دنتـسه ، ایند  یگدـنز  رویز  نادـنزرف  لام و  )
(. يدنموزرآ شاداپ و 

نآ رویز  ییابیز و  دـنزرف و  لام و  هک  يویند  ياهـشزرا  یکی  دـیامرف  یم  هسیاقم  مه  اـب  ار  شزرا  هنوگود  هیآ  نیا  رد  میرک  نآرق 
زا دوش و  یم  دوبان  ایند  رویز  رز و  دـشاب ، یم  هتخودـنا  نیرتهب  دنـشاب و  وکین  ياهراک  هک  يورخا  ياهـشزرا  يرگید  دنـشاب و  یم 

درادن يدروم  ور  نیا 

نآ هب  لد  هک  تسا  هتسیاش  ور  نیا  زا  تسا و  هنادواج  تاحلاص » تایقاب   » یلو دشاب ، هتشاد  ودب  يدیما  ددنبب و  نآ  هب  لد  ناسنا  هک 
دنوادـخ رد  یتیدودـحم  اریز  دـشاب ؛ هتـشادن  وزرآ  ارچ  تسا ، یهلا  تیانعو  فطل  رتمهم  همه  زا  دـشاب و  هتـشاد  ودـب  دـیماو  ددـنب 

.درادن دوجو  وا  رد  یعنم  هقیاضم و  اریز  دشاب ؛ هتشادن  عمط  ارچ  تسین و  وا  ياطعو 

ص:161
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مهدزناش شخب 

هراشا

«. ِیِنفاُعت َْمل  ِیتَحیِضَف  َتْدَرَا  َول  ِینِدْهَت َو  َْمل  یناوَه  َتْدَرَا  َول  یهِلا  »

همجرت

.يداد یمن  متیفاع  یتساوخ  یم  ارم  ییاوسر  رگا  يدرک و  یمن  متیاده  یتساوخ  یم  ارم  یتسپ  رگا  مدوبعم !

اه هژاو 

.يراوخ یتسپ ، ناوه :

.ییاوسر تحیضف :

حرش

 : تسا تیمها  زئاح  هتکن  ود  قوف  زارف  رد 

تلالض یتسپ و  تیاده و  تمرکم و  نیب  هطبار   - 1

هراشا

يونعم ياهتمعن  اهنآ  سأر  رد  هک  تسا  هتخاس  معنتم  اهتمعن  عاونا  هب  ار  وا  تسا و  هداهن  ناسنا  رس  رب  ار  تمارک  جات  لاعتم  دنوادخ 
يرتالاو تیادـه  هب  دـشاب  رتالاب  يو  هجرد  ماقم و  هچ  ره  تسوا و  تشادـگرزب  لـیلد  یناـسنا  تیادـه  دـشاب ، یم  یهلا  تیادـه  و 

هب ار  دنفسوگ  هّرب  کی  هاگ  چیه  ددرگ ، یم  رختفم 

.هاگشناد هب  ار  ناسنا  كدوک  کی  دنتسرف و  یمن  ناتسکدوک 

ص:162
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تیاده عون  ود 

هک نانچمه  دنرادروخرب  نآ  زا  ناگمه  هک  یمومع  تیاده  یکی  تسا ، هدومرف  تیاده  عون  ود  هب  رختفم  ار  اهناسنا  لاعتم  دنوادخ 
: تسا هدومرف 

(1) «. اروُفَک اِّما  ارِکاَش َو  اِّما  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِا  »

(. دزرو یم  نارفک  ای  دنک و  یم  يرازگرکش  ای  میدرک  تیاده  هار ، هب  ار  ناسنا )  ) وا ام  )

 : هدومرف هک  تسوا  هار  رد  نارگ  ششوک  نادهاجم و  صوصخم  هک  هژیو  تیاده  يرگید  و 

.(2)« انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیذَّلا  «َو 

(. دومن میهاوخ  تیاده  دوخ  ياه  هار  هب  دندومن  هدهاجم  ام  هار  رد  هک  ار  ییاهنآ  (و 

.دندرگ یم  نالذخ  درط و  راتفرگ  هنرگ  دنوش و  یم  مود  تیاده  تفایرد  هب  قفوم  دنریذپب  ار  نیتسخن  تیاده  هک  یصاخشا 

هک نیا  دـنرادن ، ار  یعیرـشت  تیادـه  شزرا  یلو  دـنرادروخرب ، ینیوکت  تیادـه  تمعن  زا  هچ  رگ  تاـناویح  تاـتابنو و  تاداـمج 
یهنو رما  بطاخم  ار  وا  تسا و  هدومرف  لزان  ار  ینامسآ  هدنزرا  بتک  هداتـسرف و  ار  دوخ  زیزع  ناربمایپ  اهناسنا  يارب  لاعتم  دنوادخ 

، درپس تعاطا  هب  نت  هداد و  عامتـسا  هب  شوگ  دنادب و  ار  تمارک  همه  نیا  ردـق  رگا  لاح  تسوا ، تیمها  لیلد  تسا  هداد  رارق  دوخ 
.تسا رتدایز  تیانع  لیلد  مه  نآ  هک  دوش  یم  يرتشیب  تیاده  هب  رختفم 

.یقیفوت هب  یپ  یتدابع  ره  زا  درب و  یم  یتیانع  هب  یپ  یتیاده  ره  زا  نمؤم  هدنب 

تسا رگد  یفطل  هتخوسلد  نم  اب  شمد  ره 

داتفا ماعنا  هتسیاش  هچ  هک  نیب  ادگ  نیا 

لیلد تمعن  نیا  اطعا  دـشاب و  یم  رتاهبرپ  یماعنا  ره  زا  تیالو  دـیحوت و  ماعنا  تسا و  رت  هدـنزرا  یتمعن  ره  زا  ناـمیا  لـقع و  غورف 
.تسا یهلا  تیانع  رب  یگرزب 

هتسشن و وا  ناسحا  هرفس  رانک  رد  هشیمه  دنسانش ، یمن  ار  ادخ  هک  دنتسه  يدارفا 

ص:163
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کلام هرفـس و  بحاص  هب  تبـسن  یناویح  دننام  هب  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه  یلو  دننک ، یم  يرادرب  هرهب 
.(1) دنروآ یمن  اج  هب  یساپس  دنرادن و  یتخانش  هناخ 

.دنشاب یم  مورحم  اهنآ  تیاده  ضیف  زا  هتشادن و  ینید  ناربهر  سدقم  تحاس  هب  تفرعم  هک  دنتسه  يرگید  دارفا 

، دـنرادن یهلا  ماـکحا  هب  یتخانـش  دـنرب و  یم  رـس  هب  توهـش  بادرم  رد  هدوب ، سوـه  يوـه و  رد  قرغ  هک  دنـشاب  یم  مه  یمدرم 
هتـشگ و رونم  یهلا  تیاده  راونا  هب  هدیهر و  لهج  يروک  زا  مه  نانمؤم  یلو  يرادرکدـب ، ای  دنتـسه و  ینید  یب  راتفرگ  ای  هصالخ 

.تسا یهلا  تمحرم  تیانع و  لیلد  ود  ره  نیا  .دنشاب و  یم  تهازن  تیفاع و  نیرق  هدوب و  اربم  هانگ  تحیضف  زا  مه 

هانگ تحیضف و  تیفاع و  وربآ و  نیب  هطبار   - 2

تسا و اربم  یتشز  ره  زا  نامیا  اب  درف  ینید  تکرب  یهلا و  تیاده  رثا  رد  یلو  تسا ، یناهنپ  بیع  ندش  المرب  زا  ترابع  حاضتفا 

یهاوخ و دوخ  دننام  دشاب  یقالخا  یتشز  هچ  هفارخ و  كرـش و  دننام  دشاب  يداقتعا  یتشز  هچ  دـشاب ، یم  تیفاع  رد  يدـیلپ  ره  زا 
هک يا  هدنب  دوش ، یمن  اوسر  حضتفم و  هاگ  چیه  ور  نیا  زا  تنایخ  يراوخ و  مدرم  لام  دـننام  دـشاب  یلمع  یتشز  هچ  يزوت و  هنیک 

.ددرگ المرب  ات  درادن  یبیع  دوش و  اوسر  ات  درادن  یهانگ  تسا  یعقاو  نمؤم 
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مهدفه شخب 

هراشا

«. َْکنِم اِهبَلَط  ِیف  يِرْمُع  ُْتیَْنفَا  ْدَق  ٍهَجاح  ِیف  ینُّدُرَت  َکُّنُظَا  ام  یهِلا  »

همجرت

.ما هدرک  يرپس  وت  زا  نآ  بلط  رد  ار  دوخ  رمع  هک  یتجاح  ندروآرب  رد  ینک  در  ارم  منک  یمن  نامگ  مدوبعم !

هژاو

.ندرب نیب  زا  ءانفا : نتفر ، نیب  زا  ءانف : مدرک ، يرپس  تینفا :

حرش

یگدنز هیامرس 

هدافتـسا يوحن  هب  هیامرـس  نیا  زا  سک  ره  تسا ، هدـش  هداهن  ناسنا  رایتخا  رد  هک  تسا  يا  هیامرـس  نیرتهب  یگدـنز  رمع و  هیامرس 
يارب یکی  تورث ، نتخودنا  ریسم  رد  يرگید  تردق و  بسک  هار  رد  یکی  دنک ، یم  يرپس  ار  نآ  یتروص  هب  یناسنا  ره  دنک و  یم 

.توهش يارب  يرگید  مکش و 

َکَّنِاَف ال ِکتافِول  َکـِتایَح  ْنِم  کـِمَرِِهل َو  َِکبابَـش  ْنِم  کِمْقُِـسل َو  َِکتَّحِـص  ْنِم  ْذُـخ  دومرف ..« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
.(1)« ادَغ َکُمْسا  اَم  يِرْدَت 

تیناوج نارود  زا  نک و  هتخودنا  تیرامیب  يارب  تدوخ  یتمالس  راگزور  زا  يا  هریخذ  )

ص:165
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(. هدرم ای  هدنز  ( )؟ تسیچ تمان  ادرف  هک  یناد  یمن  وت  اریز  تدوخ ، تافو  يارب  تیناگدنز  نامز  زا  تیریپ و  يارب 

یگدنز زا  یهلا  يایلوا  فده 

ناوضر و ياهب  هب  ار  الاک  نیا  اهنت  وا و  هار  رد  تمدخ  يارب  وا و  تدابع  يارب  دنهاوخ ، یم  ادخ  يارب  طقف  ار  یگدنز  یهلا  يایلوا 
.تسا نامه  مه  ناشیا  تجاح  اهنت  .دنشورف و  یم  یهلا  تمحر 

شفک هگنل  نیمه  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : تخود ، یم  ار  شیوخ  شفک  گنل  هک  یلاح  رد  سابع  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(1) .میامن يریگولج  یلطاب  زا  ای  مراد  اپ  هب  ار  یقح  هک  نآ  رگم  تسامش  رب  تسایر  زا  رتهب  نم  يارب 

: دومن یم  داریا  ار  ریز  راعشا  موادم  تروص  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اِهلْهَِال اموَی  ُلاْعفَْالا  َِتناک  نئل 

ُلَمْکَاَو یْهبَا  ِْقلُْخلا  ُنْسُحَف  ًالامَک 

ًهَسیفَن ُّدَُعت  اْینّدلا  َِتناک  ْنِا  َو 

ُلَبنَأَو یَلْعَا    ِ هّللا ِباَوث  ُرادَف 

ْتأِْشنُا ِتوَْمِلل  ُناْدبَالا  َِتناک  ْنِا  َو 

(2) ُلَضفَا   ِ هّللا ِیف  ِْفیَّسلِاب  ٍءَْرما  ُْلتَقَف 

.تسا رت  لماک  رتابیز و  يزیچ  ره  زا  قلُخ  نسح  دیآ ، باسح  هب  لامک  ناسنا  يارب  يزور  اهراک ، رگا  )

.تسا رتوکین  رترب و  یهلا  شاداپ  راد  ترخآ و  ددرگ ، بوسحم  ییاهبرپ  زیچ  ایند  رگا  و 

(. تسا رترب  رتهب و  ادخ  هار  رد  ریشمش  اب  ناسنا  تداهش  لتق و  دشاب ، یم  گرم  شماجنارس  اهناسنا  ماسجا  رگا  و 

...تایبَالا هِذه  ُدِْشُنی  اموَد  مالسلا  هیلع  ناک  تسا  هدش  هتفگ  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ُهَُّرق َكُءاِقل  يِداهُـس َو  يرَهَـس َو  َكاوِِسل  ََکل ال  يِداُرم َو  َكُریَغ  َْتنَاَـف ال  ِیتَبْغَر  َكَوَْحن  ْتَفَرَْـصنا  ِیتَّمِه َو  َکـَْیِلا  ْتَعَطَْقنا  ِدَـقَف  »
.(3)« ...یِسْفَن ینُم  َُکلْصَو  یْنیَع َو 
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هبطخ 33. هغالبلا ، جهن  - 1
ص158. ج1 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  هایح  یشرقلا ، فیرش  رقاب  - 2

.نیدیرملا هنماثلا  رشع ، هسمخ  تاجانم  - 3
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ار دوخ  تبغر  هقالع و  هدـنادرگرب و  ور  زیچ  همه  زا  ما و  هتـشاد  فورـصم  وت  يوس  هب  ار  دوخ  تمه  اهنت  ما و  هدـیرب  زیچ  همه  زا  )
يراد و هدـنز  بش  وت  ریغ  هن  وت و  يارب  طـقف  یتـسه و  نم  دارم  روظنم و  وت  ریغ  هن  وت و  طـقف  و  ما ، هدرک  هجوتم  وـت  يوـس  هب  اـهنت 

(. دشاب یم  نم  ناج  يوزرآ  وت  لصو  نم و  مشچ  رون  وت  ءاقل  تسا و  نم  یباوخ  رادیب 

تفر رس  هب  تسود  اب  هک  دوب  نآ  شوخ  تاقوا 

دوب يربخ  یب  یلصاح و  یب  همه  یقاب 

ظفاح هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره 

دوب يرحس  درو  بش و  ياعد  نمی  زا 

ادـخ و نآ  دـنهاوخ و  یم  زیچ  کی  هأشن  ود  ره  رد  یبقع ، رد  مه  دنتـسه و  يونعم  ياهتمعن  هب  معنتم  ایند  نیا  رد  مه  یهلا ، يایلوا 
.يو باذع  زا  يرود  نآ  دنرب و  یم  هانپ  زیچ  کی  زا  وا و  ناوضر 

یم کشا  کشم ، ود  دننام  شکرابم  ناگدید  زا  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  هک  یماگنه  تافرع  يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تفگ یم  دنلب  يادص  اب  تخیر 

.(1)« راّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  َكاکَف  َُکلَئْسَا  ینَْتیَطْعَا ، ام  ِینْعَْفنَی  َْمل  اهینَتْعَنَم  ْنِا  ینَتْعَنَم َو  ام  ِینَّرُضَی  َْمل  اهینَْتیَطْعَا  ْنِا  یتَّلا  َِیتَجاح  َّمُهّللَا  »

رگا ییامرف و  غیرد  ار  هچره  درادـن  نم  يارب  يررـض  ینک  هدروآرب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  یتجاح  نم ، هتـساوخ  تجاـح و  ادوبعم ! )
(. يزاس دازآ  مّنهج )  ) شتآ زا  ار  مندرگ  هک  مراد  تساوخرد  وت  زا  ییامرف ، تیانع  ار  هچ  ره  دشخبن  يا  هدیاف  ینکن  هدروآرب 
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مهدجه شخب 

هراشا

«. یضْرَت   َ ُّبُِحت و امَک  ُدیبَی  ُدیِزَی َو ال  ادَمْرَس  اِمئاد  ادبَا  اَدبَا  ُدْمَْحلا  َکَلَف  یهِلا  »

همجرت

نیب زا  ددرگ و  دایز  هظحل  هب  هظحل  هک  یساپس  هتسویپ ، هشیمه و  تیاهن ، یب  یساپس  تسوت ، يارب  اهنت  ساپس  ور  نیا  زا  نم ! دوبعم 
.یتسه یضار  يراد و  تسود  وت  هک  نانچنآ  دورن ،

اه هژاو 

.دشاب هدش  رداص  رایتخا  يور  زا  هک  يراک  هب  تبسن  شیاتس  دمح :

.تیاهن یب  دبا :

.هشیمه مئاد :

.هتسویپ دمرس :

.(1) یکدنا ياهتوافت  اب  دنک  یم  یفرعم  مه  فدارتم  ار  دما  دمرس و  دولخ ، ماود ، نامز ، رهد ، دبا ، ياه  هژاو  مجعم ،

(2) .کله يأ  ادیب  دیبی  لجرلا  داب  .دورن  نیب  زا  دوشن ، دوبان  دیبیال :

حرش

لاعتم راگدرورپ  هب  شیاتس  راصحنا 

فرح تسا ، لاعتم  راگدرورپ  هب  رصحنم  شیاتس 
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دـمح و یلک  روط  هب  هک  دـنک  یم  نیا  زا  تیاکح  تروص  ود  ره  رد  تیـسنج و  اـی  دراد و  قارغتـسا  رب  تلـالد  اـی  دـمحلا  رد  لا » »
نیوکت باتک  هتخاس ، رادـیدپ  وا  ار  لامک  ییابیز و  ره  هدـیرفآ و  وا  ار  شنیرفآ  هنحـص  اریز  تسا ، راگدرورپ  هب  رـصحنم  شیاـتس 

.وا تیاده  زا  يا  هیآ  نیودت  باتک  تسوا و  تردق  زا  يا  هحشر 

شیاتس نیرفآ  هام  دیآ  نایم  هب  وگتفگ  هام  ییابیز  زا  رگا  هدش و  هدوتس  نیرفآ  دیـشروخ  دوش  هتفگ  نخـس  دیـشروخ  شبات  زا  رگا 
.تسا هتشگ 

طاطخ نیسحت  طخ ، نیسحت  تسا و  شاقن  فیرعت  شقن ، فیرعت  ددرگ ، یم  رب  نآ  عناص  هب  یعونصم  ره  نیسحت  فیرعت و  ًالوصا 
رنه مییاتـسب ، هچ  ره  ار  زیگنا  تفگـش  یلاق  کی  میا و  هدرک  نآ  شاقن  فیرعت  مینک  فیرعت  هچ  ره  ار  ابیز  يولبات  کی  دـشاب ، یم 

ملع و يایوگ  يرتویپماک  مهم  ياهرازفا  مرن  هدـنزاس و  تقد  زا  تیاکح  یکینورتکلا  قیقد  ياههاگتـسد  میا ، هدوتـس  ار  فاب  یلاـق 
.دنشاب یم  رگشهوژپ  یهاگآ 

فیرعت مینک  یم  فیرعت  هک  ار  هچ  ره  ور  نیا  زا  تسا  راگدرورپ  ملع  تردـق و  زا  يا  هیآ  شا  ییابرلد  ییابیز و  همه  اب  مه  ناهج 
زا تسوا  هدنهد  شرورپ  بر و  هک  میا  هدرک  يراگدرورپ  دیجمت  مینک  دیجمت  هچ  ره  زا  تسوا و  هدنزاس  هک  میا  هدرک  يدنوادخ 

.تسا يدعب  هلحرم  رد  يزاجم و  تروص  هب  يرگید  دوجوم  ره  فیرعت  دشاب و  یم  راگدرورپ  نآ  زا  طقف  یقیقح  فیرعت  ور  نیا 

؟ دزاس رکش  کنآ  ای  رتهب  رکش  تسود  يا 

؟ دزاس رمق  کنآ  ای  رتهب  رمق  یبوخ 

؟ وت رد  لگ  نشلگ  ای  رتشوخ  ییوت  غاب  يا 

؟ دزاس رت  سگرن  دص  لگ  درآرب  کنآ  ای 

؟ شنیب رد  شناد و  رد  یشاب  هب  وت  لقع  يا 

؟ دزاس رظن  لقع و  دص  هظحل  ره  هب  کنآ  ای 

شیاتس ماود 

رد دنوادخ  شیاتـس  تسا ، یمیاد  وا  تیانع  ضیف و  تسا و  یگـشیمه  وا  لامک  یتسه و  اریز  تسا ؛ یگـشیمه  راگدرورپ  شیاتس 
مه اـهنآ  فیرعت  دـیجمت و  دنتـسه  یتقوم  نوچ  تادوجوم  هیلک  اـج ، همه  رد  هشیمه و  هکلب  دـجنگ  یمن  ناـکم  ناـمز و  هدودـحم 

یعبت و مه  اهنآ  زا  دیجمت  فیرعت و  دنشاب  یم  هتـسباو  دنتـسین و  لیـصا  نوچ  دشاب و  یم  یـصاخ  نامز  هدودحم  رد  تسا و  یتقوم 
.تسا هتسباو 
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هک یماگنه  يزور ، دـنچ  رثکادـح  ای  تعاس  دـنچ  يارب  یلو  تسا ، توارط  اـب  فیطل و  رایـسب  دـیریگب  رظن  رد  ار  اـبیز  لـگ  کـی 
تسا یگشیمه  مه  وا  لامج  ءاهب و  تسا  يدبا  هک  روط  نامه  دنوادخ  یلو  درادن ، یفیرعت  رگید  تفای  رییغت  شگنر  دش و  هدرمژپ 

.دشاب یم  دیجمت  لباق  هشیمه  يارب  تسا و  شیاتس  راوازس  هشیمه  يارب  ور  نیا  زا  تسا ، يدمرس  مه  وا  یگدنشخرد  رون و  و 

شیاتس یگدرتسگ 

دـمح و ور  نـیا  زا   (1)« َنوُعِـسوَُمل اَّنِا  ٍدـْیَِأب َو  اَـهاَْنیََنب  َءاَـمَّسلاَو  : » دـیامرف یم  هک  روط  ناـمه  تسا  شرتـسگ  هب  ور  یهلا  ضیف  نوچ 
(2)« ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  : » دیامرف یم  هک  روط  نامه  تسا  یپ  رد  یپ  يراگدرورپ  ضیف  نوچ  تسا و  تدایز  هب  ور  مه  وا  شیاتس 

.دور یمن  نیب  زا  هتشاد و  موادت  مه  وا  دمح  ارهق  تسا ) يراک  رد  وا  ینآ  ره  )

زا دشاب  تیاهن  یب  لماک و  دوجو  نوچ  یلو  دوب ، دـهاوخ  رنه  کی  نامه  هیاپ  رب  وا  شیاتـس  ارهق  دراد  رنه  کی  طقف  هک  يدوجوم 
صاـخ و شیاتــس  دـمح و  راـصحنا  رد  دراـب ، یم  يرنه  هـظحل  ره  وا  راـبرنه  تـسد  زا  دــسر و  یم  يرب  زور  ره  وا  هدرتـسگ  غاـب 

.دور یمن  مه  نیب  زا  دوش و  یم  رتشیب  زور  ره  شیانث  دمح و  هکلب  دوب  دهاوخن  يدودحم 

هتسیاش شیاتس 

اب دوخ و  دودحم  رکف  اب  رشب  یناسنا ، هشیدنا  رکف و  هتخادرپ  هتخاس و  هن  دشاب  وا  ياضر  تساوخ و  بسانم  دیاب  راگدرورپ  شیاتس 
هک دراد  وا  دوخ  نومنهر  هب  زاـین  ور  نیا  زا  .دـشاب  دـنوادخ  رگـشیاتس  تسا  هتـسیاش  هک  روـط  نآ  دـناوت  یمن  شیوـخ  نکلا  ناـبز 

، تسا هدـش  هداهن  ناسنا  ترطف  داهن و  رد  هچ  رگ  وا  شتـسرپ  هب  قشع  راگدرورپ و  هب  نامیا  .تسا  هدـیدرگ  نییبت  شیایلوا  طـسوت 
یم دنک و  یم  شیاتـس  ار  وا  هدیـشارت و  نیغورد  ییادخ  دوخ ، هشیدـنا  اب  دوش و  یم  هابتـشا  راتفرگ  یمدآ  عقاوم  زا  یخرب  رد  یلو 

 : دیوگ

ترکاچ نم  موش  ات  ییاجک  وت 

ترس هناش  منک  مزود  تقراچ 

تکیاپ ملامب  مسوب  تکتسد 

تکیاج مبورب  دیآ  باوخ  تقو 

نومنهر یعقاو  يادـخ  هب  دنـشخب و  تاجن  هنالهاج  طلغ و  تاروصت  زا  ار  وا  هک  دراد  یهلا  ناربهر  نومنهر  هب  زاین  رـشب  ور  نیا  زا 
هن تسا  هتسیاش  هک  دیاتس  نانچ  ار  وا  ات  دنوش 
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.دنزب اپ  تسد و  یهارمگ  رد  هشیمه  يارب  دیوگب و  شگنت  لد  دهاوخ  یم  هچ  ره  هک  نآ 

زامن یگژیو 

تاملک نآ  اب  دـنک ، شتـسرپ  ار  ادـخ  نآ  قبط  ناسنا  ات  دراد  یـصوصخ  هب  شزومآ  تسا  مالـسا  رد  یمـسر  تدابع  کی  هک  زامن 
هروس نیا  رد  دوش ، یم  عورـش  دمح  هروس  اب  ریبکت  زا  سپ  زامن  .دـنک  شنرک  وا  هاگـشیپ  رد  تاکرح  نآ  اب  دـناوخب و  ار  دـنوادخ 

رد تسا و  داعم  أدـبم و  هب  هراشا  یتمـسق  رد  تسا ، هدـش  حرطم  هدرـشف  تروص  هب  یمالـسا  يژولوئدـیا  ینیب و  ناهج  نیرت  یلاـع 
نارازه داد و  یم  ماـجنا  دوخ  هقیلـس  قوذ و  قبط  یـسک  ره  دوبن  هژیو  شزومآ  نیا  رگا  ...و ، شیاـین  تداـبع و  راـهظا  مه  یتمـسق 

.دمآ یم  دیدپ  فالتخا  هابتشا و 
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مهدزون شخب 

هراشا

ّینَا اـهَلْهَا  ُتْـمَلْعَا  َراـّنلا  ِینَْتلَخْدَا  ْنِا  َکـِتَرِفْغَِمب َو  َُکتْذَـخَا  ِیبُونُذـِب  ِینَتْذَـخَا  ْنِا  َكِوـفَِعب َو  َُکتْذَـخَا  یمرُِجب  ِینَتْذـَـخَا  ْنِا  یهِلا  »
«. َکُّبُِحا

همجرت

شتآ هب  ارم  رگا  مزیوآ و  رد  تشزرمآ  هب  يریگرد  مناـهانگ  هب  رگا  مریگ و  توـفع  هب  ار  وـت  یتـفرگ  ممرج  هب  ارم  رگا  نم ! دوـبعم 
.مراد تسود  ار  وت  هک  منک  مالعا  نآ  لها  هب  يرب 

اه هژاو 

.ندرک هذخاؤم  ندز ، گنچ  نتفرگ ، ذخأ :

.هانگ مرج :

.هانگ رثا  وحم  هانگ ، ندوشخب  تشذگ ، وفع :

.دمآیپ هانگ ، بنذ :

حرش

يرشب زاین  یهلا و  يانغ  هسیاقم 

هک دوش  یم  هدـهاشم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نانخـس  رد  كولمم  کلام و  قولخم و  قلاخ و  نیب  يا  هسیاقم  يددـعتم  دراوم  رد 
نیسح ماما  هفرع  ياعد  رد  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تاملک  رد  ًالثم  تسا ، تیدحا  سدقم  هاگـشیپ  رد  عوشخ  نیرت  یلاع  يایوگ 

ياعد رد  مالسلا و  هیلع 
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.مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  هزمحوبا 

تیکولمم و تیدوبع و  ییوـس  زا  دـنک و  یم  ناـیب  ار  وا  تیکلاـم  تیقلاـخ و  یهلا و  تیوـلوم  یفرط  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
تامم هب  وس  کی  زا  دیامن و  یم  هراشا  دنوادخ  یـشخب  تاجن  ءاقب و  تایح و  هب  وس  کی  زا  دیامن ، یم  نییبت  ار  شیوخ  تیقولخم 

.دیامرف یم  هراشا  شیوخ  يراتفرگ  لاوز و  و 

: دیوگ یم  صالخا  یناهج  اب  نایقتم  يالوم 

«. ُمیظَْعلا َِّالا  َریقَْحلا  ُمَحْرَی  ْلَه  ُریِقَْحلا َو  اَنَا  ُمیِظَْعلا َو  َْتنَا  َيالوَم  ای  َيَالْوَم  »

صخـش گرزب  دوجو  زا  ریغ  کچوک  دوجوم  هب  ایآ  و  کچوک ، درخ و  منم  تمظعاب و  گرزب و  ییوت  نم ، ياقآ  يا  نم ، ياـقآ  )
.)!؟ دنک یم  محر  يرگید 

.(1)« ُِّینَْغلا َِّالا  َریِقَْفلا  ُمَحْرَی  ْلَه  ُریِقَْفلا َو  اَنَا  ُِّینَْغلا َو  َْتنَا  َيالوَم  ای  َيالْوَم  »

زا ریغ  يرگید  صخـش  جاتحم ، هب  دـنک  یم  محر  ایآ  جاتحم و  اپارـس  متـسه  نم  زاین و  یب  اهنت  یتسه  وت  نم ، ياقآ  يا  نم ، ياقآ  )
(. زاین یب  ینغ و 

، یهلا نارفغ  تشذگ و  زا  يا  هحفص  دیامن و  یم  میسرت  ار  یناسنا  ریصقت  روصق و  زا  يا  هحفـص  مالـسلا  هیلع  ماما  مه  اعد  نیا  رد 
.یهلا ششخب  وفع و  زا  يا  هنحص  يرشب و  تیانج  مرج و  زا  يا  هنحص 

لابق رد  میـشاب ، راک  تیـصعم  هچ  ره  ام ، تیـصعم  تسین و  يزیچ  وا  شـشخب  يایرد  لباقم  رد  میـشاب ، راکهانگ  هچ  ره  اـم ، هاـنگ 
.تسا زیچان  شنارفغ  تمحر و  ناراب 

.يرابدرب تشذگ و  تیاهن  یب  اب  تسوا  یفرط  زا  ینامرفان ، تیصعم و  یتشم  اب  میتسه  ام  وس  کی  زا 

.ینادردق ساپس و  یلک  اب  تسوا  یفرط  زا  یساپسان ، ینادان و  یتشم  اب  میتسه  ام  وس  کی  زا 

بجع هچ  منماد  هدولآ  نم  رگ 

تسوا تمصع  هاوگ  ملاع  همه 
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یهلا تبحم 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  .ییادـج  قارف و  مه  رفیک  نیرت  گرزب  تسا و  یهلا  تبحم  قشع و  زیچ  نیرت  هدـنزرا  یهلا  يایلوا  يارب 
: دیوگ یم  لیمک  ياعد  رد 

َْفیَکَف َكِران  ِّرَح  یلَع  ُترَبَص  یْنبَه  َکـِقاِرف َو  یلَع  ُِربْصَا  َْفیَکَف  َِکباذَـع  یلَع  ُتْرَبَص  ّیبَر  َيـالوَم َو  يدِّیَـس َو  یهِلا َو  اـی  ِیْنبَهَف  »
«. َِکتَمارَک یِلا  ِرَظَّنلا  ِنَع  ُِربْصَا 

ربص هک  مریگ  وت و  زا  يرود  رب  منک  ربص  هنوگچ  وت ، باذع  رب  منک  ربص  هک  مراگدرورپ  میالوم و  میاقآ و  نم و  دوبعم  يا  مریگ ، )
(. وت تمارک  زا  یشوپ  مشچ  رب  منک  ربص  هنوگچ  وت ، شتآ  زوس  رب  منک 

اریز تسا ؛ هدومرف  حرطم  اعد  نیا  رد  هک  نانچمه  دوش ، بوسحم  ادـخ  نانمـشد  هرمز  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  روصت  همه  زا  رتـالاب 
دنتسین رضاح  هجو  چیه  هب  ادخ  ناتسود  ور  نیا  زا  دنتسه ، تیصعم  هانگ و  رد  قرغ  هک  تسا  يدارفا  یهلا و  نانمشد  هاگیاج  منهج 

.دننک یم  یگدنز  وا  تبحم  اب  دنا و  هدنز  ادخ  تبحم  هب  اهنآ  دنیآ ، باسح  هب  دنوادخ  نانمشد  هرمز  رد 

تسوا تبحم  هدرپ  ارس  لد 

تسوا تعلط  راد  هنییآ  هدید 

رای تماق  ام و  یبوط و  وت و 

تسوا تمه  ردق  هب  سک  ره  رکف 

مشچ رظنم  دابم  شلایخ  یب 

تسوا تولخ  ياج  هشوگ  نیا  هک  ناز 

نانمؤم ریما  صالخا  قشع و 

یلک روط  هب  يزاون و  میتی  يراد ، مدرم  تلادع ، اوقت ، ملع ، زا  یناهج  تسا ؛ يرایسب  لئاضف  ياراد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
هب ناوت  یم  اهنآ  همه  سأر  رد  یلو  لئاضف ، عیمج  زا 

رولبت وا  یگدـنز  ماـمت  رد  يرون  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  صـالخا  .درک  هراـشا  تیهولا  هاگـشیپ  رد  وا  هژیو  صـالخا  قـشع و 
تلادع .دنخرچ  یم  نآ  درگ  رب  یناگراتـس  دننام  هب  شرگید  مراکم  هک  دشخرد  یم  خـیرات  قفا  رد  يدیـشروخ  دـننام  هب  تشاد و 

ْنِا َو  : » دیوگ یم  هک  اج  نآ  ات  هتفرگ  همشچرس  وا  صالخا  قشع و  زا  وا  ياوقت  دشاب و  یم  وا  صالخاو  نامیا  زا  یعاعش  یلع 
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!«. َکُّبُِحا یِّنَا  اهَلْهَا  ُتْمَلْعَا  َراّنلا  ِینَْتلَخْدَا 

نادنز زا  يا  هرطاخ 

ار اهنآ  يوگ  تفگ و  موش و  هاگآ  ناینادنز  تیعـضو  زا  ات  متفر  یم  نادنز  هب  اهراب  یمالـسا  ياروش  سلجم  یگدـنیامن  نارود  رد 
رد متفر ، دهشم  نادنز  هب  يزور  هلمج  زا  مونشب ،

یناوج دندرک  یم  یگدنز  مه  اب  رفن  هس  ارهاظ  هک  نادنز  ياهقاتا  زا  یکی  رد  دوب ، گنج  مایا 

لقتنم يرگید  ياج  هب  قاتا  نآ  زا  ار  وا  ات  تساوخ  یم  رتمامت  هچ  ره  رارصا  اب  هک  مدید  ار 

قح ار  شدوخ  تشادزاب  تسا ، هدش  دوقفم  شا  هحلـسا  تلفغ  رثا  رد  هتفر و  ههبج  هب  هک  درک  نایب  نینچ  ار  دوخ  مرج  تلع  دـننک ،
نم دنتـسه و  قفانم  اـهنیا  تفگ  یم  .دـشاب  شدوخ  ياهدـنبمه  راـنک  رد  تساوخ  یمن  یلو  نادـنز ، راوازـس  ار  دوخ  تسناد و  یم 

تسناد یم  راکهانگ  ار  دوخ  هچرگ  صلخم  ناوج  .درک  یم  رفنت  راهظا  امسر  اهنآ  زا  مراد و  تسود  ار  بالقنا  هکلب  متـسین ، قفانم 
لقتنم يرگید  ياج  هب  تساوخ  یم  رتمامت  رارـصا  اب  درب و  یم  جنر  دشاب  ماظن  نافلاخم  هرمز  رد  هک  نیا  زا  یلو  نادـنز ، هتـسیاش  و 

.دشاب نآ  نانمشد  رانک  رد  تساوخ  یمن  تشاد و  یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  تبحم  وا  دوش ،

ریگم نم  زا  ار  تبحم  رون 

هلمج زا  یهورگ  نانمؤم و  هرمز  رد  یهورگ  هدرک ، نّیزم  هحلاص  لامعا  ار  یـضعب  هتخاس و  رونم  ناـمیا  رون  ار  یخرب  اراـگدرورپ !
يا هراپ  ناراکوکین و 

شلد رد  وت  تبحم  زا  یغورف  هکلب  يا ، هتسیاش  رادرک  هن  دراد و  یتدهاجم  هن  كاخ  رد  هداتفا  نیا  یلو  دنـشاب ، یم  ود  ره  هب  نّیزم 
.يا هدرک  تیانع  وت  مه  ار  نآ  هک  دنک  یم  وسوس 

.یهد مرارق  دوخ  نانمشد  هرمز  رد  ای  يریگب و  نم  زا  ار  دوخ  تبحم  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  یتبیصم  ره  اراگدرورپ !

مدرک هانگ  رگا  هدوب ، ینادان  تلاـهج و  يور  زا  هکلب  هدوب ، ینمـشد  داـنع و  يارب  هن  مدرک  یناـمرفان  رگا  یناد  یم  وت  اراـگدرورپ !
.مداتفا تیصعم  ماد  رد  هک  هدمآ  دیدپ  میارب  یشزغل  هکلب  متشادن ، دّرمت  یشکرس و  دصق 
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متسیب شخب 

هراشا

«. یلَمَا َِکئاجَر  ِْبنَج  ِیف  َُربَک  ْدَقَف  یلَمَع  َِکتَعاط  ِْبنَج  ِیف  َرُغَص  َناک  ْنِا  یهِلا  »

همجرت

یم دایز  گرزب و  وت  هب  دیما  بنج  رد  میوزرآ  یلو  تسا ، كدنا  کچوک و  وت  زا  تعاطا  رانک  رد  نم  رادرک  لمع و  رگا  مدوبعم !
.دشاب

هژاو

.وزرآ لما :

حرش

یلاع ینامرآ  كدنا و  یتعاضب 

دابرب رمع  هب  .ما  هتفهن  يدایز  يوزرآ  یلو  مدرکن ، يا  هتـسیاش  رادرک  ما ، هتخودنا  لد  رد  يرایـسب  دـیما  یلو  مرادـن ، یلباق  تعاط 
تمحر هب  مدرکن ، هریخذ  يزیچ  مرگن ، یم  ما  هتفر 

.دشخرد یم  ملد  رد  دیما  غورف  مزادنا ، یم  مشچ  تا  هدرتسگو  هعساو 

تهج دص  مهانگ ز  رحب  قرغ  دنچ  ره 

متمحر لهاز  مدش  قشع  يانشآ  ات 

فیعض هتسخ و  نم  هر و  رد  هوک  ایرد و 

متمه هب  نک  ددم  هتسجخ  یپ  رضخ  يا 

وت یلو  مرادـن ، یلباق  تعاـط  ور  نیا  زا  مریقح ، مدرخ ، مکچوک ، .تبـسانم  وت  اـب  مدـیما  یلو  دراد ، تیخنـس  مدوخ  اـب  نم  تعاـط 
يوزرآ ور  نیا  زا  یمیرک ، ینابرهم ، یگرزب ،
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.مراد يرایسب 

هب ات  ییایحا  بش  رد  ییاسراپ  .تسا  هدرواین  اج  هب  ار  وا  ياهتمعن  زا  یکی  رکش  زاب  دنک  شـشوک  یهلا  تعاط  هار  رد  هچ  ره  ناسنا 
يردقرگا یلو  دزادرپ ، یم  زاین  زار و  هب  حبص 

هب یناضمر  هام  رد  يراد  هزور  دز ، یم  لاب  رپ و  حبـص  هب  ات  هکلب  تشادـن ، دّـجهت  اعد و  رب  یتردـق  اـهنت  هن  تشاد  یم  سفن  یگنت 
.دیچیپ یم  دوخ  هب  درد  زا  هام  یمامت  هکلب  دریگب ، هزور  تسناوت  یمن  اهنت  هن  تشاد  یم  هدعم  مخز  رگا  یلو  هتخادرپ ، كاسما 
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مکی تسیب و  شخب 

هراشا

«. اموُحْرَم ِهاجَّنلِاب  ینَِبْلقَت  ْنَا  َكِدوُِجب  یِّنَظ  ُنْسُح  َناک  ْدَق  اموُرْحَم َو  ِهَْبیَْخلِاب  َكِْدنِع  ْنِم  ُِبلَْقنَا  َْفیَک  یهِلا  »

همجرت

هب ارم  تیعـضو  دوخ  مرک  دوج و  يور  زا  هک  مراد  دـیما  هک  یلاح  رد  مدرگرب  يدـیمون  نامرح و  اب  تهاگـشیپ  زا  هنوگچ  مدوبعم !
.یهد رارق  تمحر  دروم  هدومن و  لیدبت  تاجن 

هژاو

.(1)« بلطلا ُتْوَف  ُهَْبیَخلا  : » دیوگ یم  بغار  .ندش  مورحم  نارسخ ، يدیماان ، هبیخ :

حرش

شنیرفآ تمکح 

ماهفتسا تروص  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  .تسا  شنیرفآ  يانبم  فالخرب  نامرح  یتخبدب و 

یم نادب  يراودیما  راهظامالـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیا  زا  تسا و  تقلخ  يانب  ریز  یهلا  تمحر  دوج و  .دـنک  یم  در  ار  نآ  يراکنا 
هاچ رد  ار  شیوخ  هدیمر و  دوخ  يالوم  هاگرد  زا  هک  تسا  يرارف  هدنب  دننام  هب  دش  هدنار  یـسک  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .دیامرف 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  یسدق  ثیدح  رد  .هدنکفا 
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«. یّنع اوحبریل  قلخلا  تقلخ  اّمنإ  »

.موش رو  هرهب  ناشیا  زا  نم  هک  نآ  هن  دنرب ) هرهب  نم  زا  هک  نآ  ات  مدیرفآ  ار  قولخم  )

دنک دنمتداعـس  ات  هدومرف  تیاده  هداد و  یتسه  ار  ام  هکلب  دیازفا ، یم  وا  لالج  هاج و  رب  ام  یتسه  هنو  دراد  ام  شنیرفآ  هب  يزاین  هن 
.دنادرگ دیشروخ  زا  رترب  ار  رادقم  یب  هرذ  کی  دنک و  یکالفا  يدوجوم  ار  یکاخ  ناسنا  کی  دناسر ، ماقم  نیرت  یلاع  هب  و 

یفسلف ثحب 

يارب یعفن  تادوجوم  ناسنا و  شنیرفآ  هک  دننک  روصت  نالهاج  زا  یخرب  تسا ، رایسب  وگتفگ  روصت و  شنیرفآ  تمکح  دروم  رد 
تسوا و ندوب  ضایف  راگدرورپ و  دوجو  همزال  شنیرفآ  هک  دننک  نامگ  هفـسالف  زا  یخرب  تسوا ، يارب  یتمظع  راهظا  دراد و  ادخ 

یلو دـنراد ، يرگید  لطاب  تاروصت  مه  نافرع  نایعدـم  زا  یخرب  تسا و  ضیف  هضافا  زا  ریزگان  دـنوادخ  هک  دـننک  میـسرت  يروط 
وا ات  هدـیرفآ  ار  ناسنا  راتخم ، تسا و  زاین  یب  ًالماک  هکلب  روبجم ، بَجوم و  هن  تسا و  جاتحم  لاـعتم  دـنوادخ  هن  هک  تسا  نآ  عقاو 

هک نآ  نودب  دنک  دنمتداعس  ار 

دوجوم نآ  ندروآ  دیدپ  تسا ، یقالخا  تلیضف  کی  ناسحاو و  تسا  ریخ  يدوجوم  هب  ماعنا  هک  نانچمه  .جاتحم  ای  دشاب و  روبجم 
يارب طقف  یمود  تسا و  ریذـپ  ناکما  ّریخ  ياهناسنا  دـح  رد  یلوا  یهتنم  .رترب  تسا  یتلیـضف  فعاضم و  تسا  يریخ  وا  هب  ماـعنا  و 

لاعتم دنوادخ 

.نآ تالامک  مه  تسا و  یتسه  دوجو و  هدنشخب  مه  هک  دراد  ناکما 
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مود تسیب و  شخب 

هراشا

«. َْکنِم ِدُعابَّتلا  ِهَرْکَس  یف  یبابَش  ُْتیَْلبَا  َْکنَع و  ِوْهَّسلا  ِهَّرِش  یف  يرْمُع  ُْتیَْنفَا  دَق  یهِلا َو  »

همجرت

.وت زا  يرود  یتسم  رد  ار  شیوخ  یناوج  مدرک  هنهک  وت و  زا  تلفغ  یشومارف و  تدش  رد  ار  دوخ  رمع  مدرک  دوبان  اتقیقح  مدوبعم !

اه هژاو 

.ّرش يدنت  تدش ، تّدح ، هّرش :

هناوید لثم  تسا ، ّوُفعم  دشابن  ناسنا  زا  نآ  تابجوم  رگا  دشاب ، یـشان  تلفغ  زا  هک  تسا  ییاطخ  وهـس  دیوگ : بغار  .تلفغ  وهس :
.(1) دهد یم  مانشد  دوش و  یم  تسم  هک  یسک  نوچ  تسا ، ذَخاؤم  نآ  ریغ  رد  دهد و  یم  مانشد  ار  یصخش  هک 

.هدیسوپ هنهک ، یلاب : مدرک ، هنهک  تیلبا :

.هدننک تسم  زیچ  بارش و  ْسَرَف : نزو  رب  و  یتسم ، ْلُْفق : نزو  رب  رکس  یتسم ، هرکس :

حرش

تلفغ نارود  میسرت 

رمع هنوگچ  هک  دیامرف  یم  میسرت  ار  ناسنا  يربخ  یب  تلفغ و  نارود  یبوخ  هب  ماما 
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.دوش یم  دوباـن  دـنوادخ  زا  يرود  یتسم  رد  یمدآ  یناوج  دوش و  یم  يرپس  يدـیدش  ضحم و  یلاـیخ  یب  یـشومارف و  رد  ناـسنا 
هدش و هداد  داب  رب  هیامرـس  مامت  هتفر و  تسد  زا  ناوت  ورین و  هتـشگ و  هابت  یناوج  هتـشذگ ، رمع  هک  دوش  هجوتم  تسا  نکمم  یتقو 

چیه ناکما 

.درادن دوجو  مه  یتشگزاب  هنوگ 

شیپ رد  نابایب  باوخ و  رد  وت  تفر و  ناوراک 

یسرج نیدنچ  لغلغ  زا  ربخ  یب  سب  هک  هو 

نز یبوط  رجش  زا  ریفص  اشگب و  لاب 

یسفق ریسا  هک  یغرم  وت  وچ  دشاب  فیح 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

َْلبَق َكانِغَو  َکِمَره  َْلبَق  ََکبابَش  ِکْلغُـش و  َْلبَق  َکَغاِرف  َکِمْقُـس َو  َْلبَق  َکَتَّحِـصَو  َِکتوَم  َْلبَق  َکَتایَح  سمَخ : َْلبَق  اسْمَخ  ِْمنَتِْغا  »
.(1)« كِرقَف

تغارف تا و  يرامیب  زا  شیپ  ار  تدوخ  تحص  تگرم و  زا  شیپ  ار  تدوخ  یگدنز  رامـش : تمینغ  زیچ  جنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جنپ  )
(. تا يدنمزاین  زا  شیپ  ار  تتورث  تا و  يریپ  زا  شیپ  ار  تا  یناوج  تا و  يراتفرگ  زا  شیپ  ار  تدوخ 
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موس تسیب و  شخب 

هراشا

«. َکِطَخَس ِلیبَس  یلإ  ینوُکُر  َِکب َو  يراِرتْغا  َماّیَا  ظِقیَتسَا  ْمَلَف  یهِلا  »

همجرت

هدرک لیم  دوب  وت  بضغ  دروم  هک  يریـسم  رب  هدومن و  یخاتـسگ  وت  هیلع  هک  یتاـقوا  مدـشن  رادـیب  مدـماین و  دوخ  هب  سپ ، مدوبعم !
.مدوب

اه هژاو 

.موش رادیب  متساوخن  مدشن ، رادیب  ظقیتسا : مل 

؛» نالُفب َكَّرَغام  : » دیوگ دراوملا  برقا  رد  .لطاب  هب  عیمطت  نداد ، بیرف  هّرِغ : و  نیغ -  مض  هب  رورُغ -  ّرَغ و  ندروخ ، بیرف  رارتغا :
اذـه یلع  دـیوگ : یم  ُروُرَْغلا »   ِ هّللِاب ْمُکَّنَّرُغَیال  َو   » دـننام هطوبرم  تاـیآ  لـقن  زا  سپ  نآرق  سوماـق  .يدرک  تئرج  وا  رب  روطچ  ینعی 

.(1) مینک ینعم  تئرج  ءاب »  » تبسانم هب  تایآ  نیا  رد  ار  مکّرغ »  » تسا رتهب 

لاـم هـیلا : نـکر  : » دـیوگ دراوـملا  برقا  حاحــص و  رد  هـتفگ و  نـتفرگ  مارآ  لـیم و  نآرق  سوماـق  .ءاـکتا  داـمتعا ، لـیم ، نوـکر :
.(2)« نکسو

.بضغ طخس :

حرش

رثا رد  ناسنا  هک  دراد  یم  نایب  تسا  نیشیپ  تمسق  همادا  هک  تمسق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ص:182

ص92. ج5 ، نآرق ، سوماق  - 1
ص122. ج3 ، نآرق ، سوماق  - 2

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 224 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_182_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_182_2
http://www.ghaemiyeh.com


.ددرگ یم  تسوا  بضغ  دروم  هک  یهار  هب  لیامتم  هدومن و  دنوادخ  رب  یخاتسگ  هدشن و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  یتسم  یشومارف و 

نوگانوگ ياه  يراتفرگ 

تـسا هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  يدوصقم  دـصقم و  هب  یمدآ  دراذـگ  یمن  دریگ و  یم  ارف  ار  ناسنا  هک  تسا  یتفآ  نیتسخن  تلفغ 
، ّرغ دـننام  دـشاب ؛ یم  رتدـنت  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  حرطم  تایاور  نآرق و  رد  ینوگانوگ  ياه  هژاو  اب  تلفغ  ياـنعم  .دـسرب 
رد مه  یموس  ترکـس ، یـشوهیب و  رد  قرغ  يرگید  تسا و  تلفغ  وهـس و  راتفرگ  یکی  تیهولا  سدقم  هاگـشیپ  رد  .یمع  هرکس ،

.دنتسه رونم  تظقی  تیاده و  رون  هب  یهلا  يایلوا  یلو  دزوس ، یم  يّرجت  دانع و  شتآ 

هب دنـشاب و  یم  زیخ  تسج و  رد  یحابـص  دنچ  هتـشاد و  تلفغ  شنیرفآ  فده  زا  هک  دنـشاب  یم  يا  هّرب  دـننام  هب  نامدرم  زا  یخرب 
(1) .دنراد ارچ  هب  رس  هک  یتاناویح  لثم  هب  ای  دنا و  هدش  هتسب  روخآ  رد  هک  ینایاپ  راهچ  دننام  هب  ای  مالسلا : هیلع  نانمؤم  ریما  ریبعت 

رارقرب ار  یتاس  روس و  هتفه  ره  یـشون و  شیع و  زور  ره  دنـشاب ، یم  ینارذگ  شوخ  توهـش و  رد  قرغ  ینومیم  نوچ  مه  یـضعب 
.دننک یم 

.دنشاب یم  يرگید  هب  مجاهتو  هلمح  رکف  رد  یگرگ  دننام  هب  ای  رورغ و  راتفرگ  یگنلپ  نوچ  مه  رگید  یخرب 

شرورپ یهلا  يایبنا  تلیضف  بتکم  رد  هک  ییاهنآ  یلو  دننک ، یم  تاناویح  زا  یخرب  هب  هیبشت  ار  اهناسنا  ناسانش  هعماج  زا  يرایـسب 
یم رپ  يزابهـش  نوچ  ای  دنرادروخرب و  نآ  يالاو  تمارک  زا  دنتـسه و  ناسنا  هکلب  دنرادن ، تهابـش  یناویح  هنوگ  چیه  هب  دـنا  هتفای 

.دنزادرپ تمدخ  هب  وا  ناتسآ  رد  دنیاسب و  رس  دوبعم  هاگرد  هب  ات  دننک  یم  زاورپ  تیدبا  ات  دنشک و 

یناور لیلحت  کی 

« وْهَّسلا ِهَّرِش   » دننام دشاب ، یم  نوگانوگ  یناور  تالاح  يایوگ  هک  تسا  هدرب  راک  هب  ار  ییاه  هژاو  قوف  زارف  ود  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
« دُعابَّتلا ِهَرْکَس  « ؛) یشومارف قرغ  )

.تسا هدروآ  ار  يرادیب ) « ) ظاقیتسا  » هژاو اهنیا  لباقم  رد  و  دامتعا ) لیم و  « ) نوکر  » و يرود ) یتسم  )
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هک تسا  هدـش  ناـیب  تبثم  یفنم و  تروص  هب  يرایـشوهو  تلفغ  نوگاـنوگ  تـالاح  يرت  هدرتـسگ  تروـص  هب  مه  میرک  نآرق  رد 
دشخرد و یم  زاجعا  تروص  هب  نآ  هناواک  ناور  لیلحت  هک  تسا  رتبوخ  يرگید  بوخ و  یکی  ًالباقتم  رتدـب و  يرگید  دـب و  یکی 

.دراد یلقتسم  ثحب  هب  زاین  نآ  حیضوت  میسرت و 

: دیامرف یم  دیامن و  یم  تلفغ  هب  ریبعت  یهاگ  یفنم  تالاح  رد 

.(1)« َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلُوا  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماَْعنَْألاَک  َِکئلُوا  »

(. دنتسه لفاغ  اهنآ  انامه  رت ، هارمگ  هکلب  دنتسه ، نایاپ  راهچ  دننام  هب  اهنآ  )

 : دیامرف یم  دیامن و  یم  نایسن  هب  ریبعت  ینامز 

.(2)« ْمُهَسُْفنَا ْمُهاْسنَأَف    َ هّللا اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  «َو ال 

(. درب ناشدای  زا  ار  ناشیا  تیوه  ناشیا و  دوخ  مه  دنوادخ  دندرک ، شومارف  ار  دنوادخ  هک  يدارفا  دننام  دیشابم  )

: دیامرف یم  دیامن و  یم  وهس  هب  ریبعت  یماگنه 

.(3)« َنوُهاس مِِهتولَص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلَا  َنیِّلَصُْمِلل *  ٌْلیَوَف  »

(. دنراد تلفغ  دوخ  زامن  زا  هک  ییاهنآ  نارازگزامن ، رب  ياو  سپ  )

: دیامرف یم  دیامن و  یم  ترکس  هب  ریبعت  یهاگ 

.(4)« َنوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْمُهَّنِا  َكُرْمََعل  »

(. دنتسه نادرگرس  شیوخ  یتسم  تلاح  رد  ناشیا  انامه  وت  ناج  هب  دنگوس  )

: دیامرف یم  دیامن و  یم  يروک  هب  ریبعت  ینامز 

.(5)« ًالِیبَس ُّلَضَا  یمْعَا َو  ِهَرِخْالا  ِیف  َوُهَف  یمْعَا  هِذه  ِیف  َناک  ْنَم  «َو 

(. رت هارمگ  تسا و  روک  مه  ترخآ  رد  دشاب  روک  ناهج  نیا  رد  هک  سک  ره  )

: دیامرف یم  دنک و  یم  هدرم  هب  ریبعت  مه  یهاگ  و 
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.(1)« َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اَِذا  َءاَعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْست  یتْوَْملا َو ال  ُعِمُْست  َکَّنِا ال  »

(. دننادرگ یمرب  يور  وت  زا  هک  یماگنه  نارک  هب  ار  زاوآ  یناونشب  یناوت  یمن  ار و  ناگدرم  یناونشب  یناوت  یمن  وت  انامه  )

لاکـشا هـب  یناور  رظن  زا  ار  اـهنآ  دراد و  دوـجو  لـفاغ  ياـهناسنا  رد  هـک  تـسا  یتیــصوصخ  ياـیوگ  قوـف  ياـه  هژاو  زا  کـی  ره 
، یهاـس تسا و  راـک  هابتـشا  یموس  یـسان ، تسا و  راـک  شومارف  يرگید  لـفاغو ، تسا  لاـیخ  یب  یکی  دروآ ، یم  رد  ینوگاـنوگ 

.ناج یب  تسا و  هدرم  ًالصا  یمشش  رک و  تسا و  روک  یمجنپ  ناریح ، تسا و  تسم  یمراهچ 

نیرت یلاع  لکش  هب  ار  نآ  هک  تسا  نوگانوگ  ياهتروص  هب  یناور  نینچمه  ینامـسج و  تالاح  میـسرت  نآرق  زاجعا  داعبا  زا  یکی 
.تسا هدروآ  رد  یملع  یبدا و  نتم 

هدنز و اونـش ، انیب و  هیقف ، دنمدرخ و  دنوادخ ، هب  هجوتم  عشاخ و  وا ، رکذتم  ادخ و  دای  رد  رادـیب ، رایـشوه و  دنتـسه  يدارفا  ًالباقتم 
.تسا هدیدرگ  حرطم  میرک  نآرق  رد  هک  هبیط  تایح  ياراد 

ص:185

.80  / لمن - 1

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 228 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_185_1
http://www.ghaemiyeh.com


مراهچ تسیب و  شخب 

هراشا

«. َْکَیِلا َکِمَرَِکب  ٌلِّسوَتُم  َْکیَدَی ، َْنَیب  ٌِمئاق  َكِْدبَع  ُْنبا  َكُْدبَع َو  اَنَاَو  یهِلا  »

همجرت

.ما هدش  لسوتم  وت  هب  تمرک  هطساو  هب  و  ما ، هداتسیا  تهاگشیپ  رد  متسه ، وت  هدنب  ود  دنزرف  وت و  هدنب  نم  و  مدوبعم !

هژاو

هاگـشیپ و يانعم  هب  اج  نیا  رد  هلمج  زا  دور ، یم  راک  هب  ینعم  دـنچ  رد  هراعتـسا  روط  هب  یلو  تسا ، تسد  يانعم  هب  دـی  لـصا  دـی :
.تسا لباقم 

حرش

تیدحا هاگشیپ  رد  ینتورف 

ماما

وت هدـنب  مه  اراگدرورپ  هک  دراد  یم  نایب  عضاوت  لامک  اب  هک  نآ  یکی  دـنک ؛ یم  ناـیب  ار  هتکن  هس  هاـتوک  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 
.متسه وت  داز  هناخ  هدنب  هصالخ  وت ، هداز  هدنب  مه  متسه و 

مرک نم  هلیسو  هک  نآ  موس  .يرارف  هنو  متسه  انتعا  یب  هن  ما ، هداتسیا  تهاگشیپ  رد  هک  نآ  مود 

.دشاب یم  وت  يراوگرزب  مرک و  هب  مدیما  مشچ و  مامت  هکلب  یصخش ، هب  مرگلد  هنو  مراد  یلمع  هب  ءاکتا  هن  تسوت  يراوگرزب  و 

تسوت میرک  وفع  یشوپ  هدرپ  هک  اج  ناز 

رایع مک  تسیدقن  هک  شخبب  ام  بلق  رب 

ص:186

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


ّتیدوبع هب  رارقا  متسه و  وت  هداز  هدنب  هدنب و  متـسه  هچ  ره  مراودیما ، وت  مرک  هب  مراسمرـش ، هدرک  زا  ما ، هداتفا  يا  هدنب  اراگدرورپ 
گرزب ار  دوخ  هن  یغاط ، هن  مشکرس  هن  منک ، یم  وت 

هتخودنین يا  هریخذ  مرادن و  يا  هشوت  دنمزاین ، جاتحم و  اپارس  هکلب  زاین ، یب  هن  مرادنپ و  یم 

: میوگ یم  ما و  هدرک  زارد  تمرک  ناماد  هب  لسوت  تسد  مراودیما و  وت  هب  طقف  و 

ٍدازِریَِغب ِمیِرَْکلا  یلَع  ُتدَفَو 

(1) ِمِیلَّسلا ِْبلَْقلا  ِتانسَحلا َو  َنِم 

ص:187

ص411. ج1 ، یقثولا ، هورعلا  - 1

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 230 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_187_1
http://www.ghaemiyeh.com


مجنپ تسیب و  شخب 

هراشا

«. َکِمَرَِکل ٌْتعَن  ُْوفَْعلا  ِِذا  َْکنِم  َْوفَْعلا  ُُبلْطَا  َكِرَظَن َو  ْنِم  ِیئایِْحتْسا  ِهَِّلق  ْنِم  ِِهب  َکُهِجاُوا  ُْتنُک  اّمِم  َْکَیِلا  ُلَّصَنَتَا  ٌْدبَع  اَنَا  یهِلا  »

همجرت

وفع و تساوخرد  مداتسیا و  وت  يور  رد  ور  تهاگشیپ  رد  یمرـش  مک  اب  هک  نیا  زا  مبلط  یم  شزوپ  وت  زا  متـسه ، يا  هدنب  مدوبعم !
.تسا وت  يراوگرزب  مرک و  هیامن  فصو و  ششخب  وفع و  اریز  مراد ؛ وت  زا  ار  تشذگ 

اه هژاو 

.(1) راذتعالا ینعم  هنّمضتل  یلاب  يِّدُع  أّربت ، جرخ و  هیانجلا : نم  ٍنالف  یلا  َلَّصَنَت  دیوگ : یم  دراوملا  برقا  .مبلط  یم  شزوپ  ُلَّصَنَتَا :

.هانگ ندوشخب  تشذگ ، وفع :

.یبوخ هب  ندرک  فصو  فصو ، تعن :

لئاضف عیمج  ياراد  هک  یـسک  تشذـگ ، اب  تواخـس  اب  میرک : .تزع  تسافن و  تفارـش ، تواخـس ، يانعم  هب  تمارک  مرک و  مرک :
.ضوع نودب  دناسر  یم  عفن  هک  تسا  یـسک  میرک  تسا ، هدـش  هتفگ  دـیوگ : یم  روکذـم  یناعم  نایب  زا  سپ  دراوملا  برقا  .تسا 

.ضوع نودب  تسا  هتسیاش  هچنآ  هدافا  زا  تسا  ترابع  مرک  نیاربانب 

ص:188
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حرش

يراوگرزب مرک و  هب  دیما  ییوس  زا  دشاب و  یم  تشگزاب  هبوت و  همزال  راذتعا  یگدنمرش و  ینامیـشپ ، یفرط  زا  تیهولا  هاگـشیپ  رد 
رد ور  نیا  زا  .تسا  نآ  هیامرس  یهلا  تشذگ  و 

: دوش یم  نادب  يا  هراشا  کنیا  هک  تسا  مزال  هتکن  هس  هب  هجوت  قوف ، ترابع 

راذتعا ینامیشپ و   - 1

یتشز هب  یهجوت  هنوگ  چیه  دنهد و  یم  ماجنا  هناکاب  یب  ار  هانگ  یخرب  .دنتـسه  هنوگ  ود  هب  هانگ  یتشز و  اب  طابترا  رد  ناراکهانگ 
رثا رد  هک  دنـسانش  یم  يراـکهانگ  ار  دوخ  اـی  دـنناد و  یم  هتـسناد و  حـیبق  تشز و  ار  نآ  رگید  یخرب  یلو  دـنرادن ، نآ  يدـیلپ  و 

، دنشاب یم  هماّول  سفن  بحاص  مود  هورگ  دنتسه و  هراّما  سفن  بحاص  لّوا  هورگ  دنا ، هدش  هانگ  بکترم  نآ  شزغل  ای  سفن  ياوه 
هورگ دنیامن ، یم  مه  شنزرس  تمالم و  ار  دوخ  هکلب  هدوب ، نیگمرش  اهنت  هن  مود  هورگ  یلو  دنرادن ، هانگ  زا  یمرـش  تسخن  هورگ 
دیما هتـشاد و  رارق  هبوت  هناتـسآ  رد  مود  هورگ  اـما  دـنرو ، هطوغ  هاـنگ  بـالجنم  رد  هکلب  دـنرادن ، تشگزاـب  هبوت و  هب  یهجوت  لّوا 

.تسا دوجوم  نانآ  يارب  تاجن 

.دنوشب مود  هلحرم  راتفرگ  تسا  نکمم  یلو  دنرادن ، رارق  نیتسخن  هلحرم  رد  هاگ  چیه  رواب  نید  دارفا 

: دیوگ یم  تیهولا  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ْنِکل ٌنِواهتُم  َكِدـیعَِول  الَو  ٌضِّرَعَتُم  َِکَتبوُقُِعل  ٌّفِخَتْـسُم َو ال  َكِْرمَِاب  ٌدِـحاج َو ال  َِکتَِّیبُوبُِرب  اَنَاَو  َُکْتیَـصَع  َنیِح  َکِـصْعَا  َْمل  یهِلا  »
(1) «. َّیَلَع یخْرُْملا  َكُْرتِس  ینَّرَغ  یتَْوقِش َو  اْهیَلَع  ینَناعَا  َياوَه َو  ِینَبَلَغ  یِسْفَن َو  ِیل  َْتلَّوَس  ْتضَرَع َو  ٌهَئیِطَخ 

، مدرمش تسپ  ار  تروتسد  هک  نآ  ای  مدوب ، وت  تیبوبر  رکنم  هک  نآ  يارب  مدرکن  تیصعم  مدرک ، وت  نایـصع  هک  یماگنه  مدوبعم ! )
دش ضراع  ییاطخ  هکلب  مدوب ، راگنا  لهس  وت  دیدهت  هب  تبـسن  هک  نآ  ای  منزب و  وت  تبوقعو  رفیک  هب  نماد  متـساوخ  یم  هک  نآ  ای 

رورغم ارم  وت  یـشوپ  هدرپ  دومن و  کمک  نادـب  متواقـش  تشگ و  بلاـغ  نم  رب  سفن  ياوه  داد و  تنیز  نم  يارب  ار  هاـنگ  مسفن  و 
.تخاس

ص:189
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وفع تساوخرد   - 2

نوـچ دـیادز و  یم  ار  اـه  یتـشز  هک  تسا  یناراـب  ناـنوچ  دـناشوپ و  یم  ار  یمدآ  بوـیع  هـک  تـسا  يا  هدرپ  دـننام  هـب  یهلا  وـفع 
ياهمان زا  یکی  هدومن و  تشذگ  وفع و  هب  هیصوت  هتـسویپ  دنوادخ  .دیامن  یم  تانـسح  هب  لیدبت  ار  تائّیـس  هک  تسا  یهاگـشیالاپ 

: دیامرف یم  زین  هدننک و  تشذگ  رایسب  ینعی  تسه ،  (1)« ّوُفَع  » مه شدوخ 

.(2)« َنُولَعْفَت اَم  ُمَْلعَی  ِتائِّیَّسلا َو  ِنَع  اوُفْعَی  ِهِداَبِع َو  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يذَّلا  َوُه  «َو 

(. دیهد یم  ماجنا  هک  ار  هچنآ  دناد  یم  دشخب و  یم  ار  ناهانگ  دریذپ و  یم  ار  شناگدنب  هبوت  هک  يدنوادخ  تسوا  (و 

تسوا تمارک  زا  يدومن  یهلا  وفع   - 3

ای تسا و  يرایتخا  ای  تسا ، هنوگ  ود  هب  يدوجوم  زا  يراک  ای  يزیچ و  رودص  اریز  تسا ؛ یهلا  مرک  زا  يدومن  یلک  روط  هب  ناهج 
هب ای  دـشاب  ضوع  تساوخرد  نودـب  هک  یتروص  رد  نآ ، نودـب  ای  تسا و  یـضوع  لباقم  رد  ای  راـیتخا  تروص  رد  راـیتخا ، نودـب 

يرایتخا ًالوا  لاعتم  دنوادخ  زا  اهراک  ءایشا و  رودص  میسقت ، نیدب  هجوت  اب  .وا  قاقحتـسا  نودب  ای  تسا و  فرط  قاقحتـسا  هطـساو 
افرـص وا  تایانع  دـنوادخ و  لاعفا  هیلک  ور  نیا  زا  لباقم ، فرط  قاقحتـسا  نودـب  اثلاث  تسا و  ضوع  تساوخرد  نودـب  ایناث  تسا ،

تمحرم فطل و  وا  هب  دـشاب و  هتـشاد  يرابجا  هک  نآ  نودـب  هدـیرفآ  شنیرفآدبـسرس  لگ  تروص  هب  مه  ار  ناسنا  .تسا  هناـمیرک 
تروص هب  تسا و  نانچمه  مه  یهلا  وفع  تشذگ و  دشاب ، هتـشاد  دنوادخ  رب  یقح  وا  ای  دهاوخب  وا  زا  يزیچ  هک  نآ  نودب  هدومرف 

.تسوا يراوگرزب  زا  یتفص  دومن و 
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مشش تسیب و  شخب 

هراشا

ِیلاخْدِِاب َُکتْرَکَـشَف  ُْتنُک  َنوُکَا  ْنَا  َتْدَرَا  امَکَو  َِکتَّبَحَِمل  ِینَتْظَْقیَا  ٍْتقَو  ِیف  ّـِالا  َِکتَیِـصْعَم  ْنَع  ِِهب  َلـِقَْتنَاَف  ٌلوَح  ِیل  ْنُکَی  َْمل  یهِلا  »
«. َْکنَع ِهَْلفَْغلا  ِخاسْوَا  ْنِم  ِیْبلَق  ِریِهْطَِتل  َکِمَرَک َو  ِیف 

همجرت

تلفغ باوخ  زا  دوخ  تبحم  يارب  هک  یماـگنه  رگم  منادرگ  رود  وـت  تیـصعم  زا  ار  دوـخ  هک  تسا  هدوـبن  نآ  ياراـی  ارم  مدوـبعم !
هب مه  يدومن و  شیوخ  مرک  هنحص  دراو  ارم  هک  نآ  يارب  مه  مدرک  ساپـس  ار  وت  سپ  مدش ؛ یتساوخ  هک  نانچنآ  يدرک و  مرادیب 

.يدومرف كاپ  تدوخ  زا  تلفغ  راگنز  زا  ار  ملد  هک  نآ  ببس 

اه هژاو 

یلاصفنا ّریغت و  ره  نوچ  تسا و  لاصفنا  ّریغت و  يانعم  هب  دـیوگ  یم  بغار  هک  روط  ناـمه  لوح  لـصا  .رییغت  تکرح ، ورین ، لوح :
ناسنا دروم  رد  ور  نیا  زا  دراد ، ییورین  هب  زاین 

.(1) دوش یم  هتفگ  لوح  دشاب  ناوت  ورین و  هک  مه  لاصفنا  ّریغت و  یلصا  لماع  هب  هریغو 

.تفاثک كرچ ، يانعم  هب  خسو ، عمج  اهتفاثک -  خاسوا :

حرش

تسا لاعتم  دنوادخ  زا  ییورین  ره 

ملاع رد  هنرگ  تسا و  یهلا  ددم  ورین و  اب  اهنت  یتکرح  رییغت و  ره  توق و  لوح و  ره   - 1

ص:191
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« هّللِاب ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلوَح  ال  : » دوش یم  هتفگ  ور  نیا  زا  دهد ؛ یمن  خر  يرییغت  تکرح و  شنیرفآ 

ببـس هب  تسا و  هدوب  وا  تیانع  فطل و  هطـساو  هب  طقف  میا  هتفای  شیارگ  وا  تعاـط  هب  هتـشادرب و  تسد  یهلا  تیـصعمزا  رگا  اذـل 
.تسا هتفرگ  ماجنا  وا  تیاده  قیفوت و 

تسه ییارآ  نمچ  لگ  رگ  مراخ و  رگا  نم 

میور یم  مدشک  یم  وا  هک  تسد  نآ  زا  هک 

تسرگد ییاج  قاّشع ز  هیرگ  هدنخ و 

میوم یم  رحس  تقو  بش و  هب  میارس  یم 

.دنک یم  تکرح  هانگ  طلغ و  ریسم  رد  هدرک و  هدافتسا  ءوس  یهلا  يورین  زا  شدوخ  رایتخا  اب  یهاگ  ناسنا  هتبلا 

هانگ زا  بانتجا  لماوع 

یلـصا لماع  یلو  تشهب ، هب  هقالع  هطـساو  هب  یهاگ  تسا و  منهج  زا  سرت  يور  زا  یهاگ  یهلا  تعاـطا  هاـنگ و  زا  يراددوخ   - 2
هب رـس  قشع  يور  زا  دننک و  یمن  هانگ  دـنوادخ  هب  تبحم  هطـساو  هب  اهنآ  دـشاب ، یم  راگدرورپ  هب  هقالع  قشع و  یهلا  يایلوا  يارب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنهن  یم  تیدوبع  هدجس 

َْکِلتَف ارْکُـش    َ هّللا اوُدَـبَع  اموَق  َّنِا  ِدـِیبَْعلا و  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ًهَبْهَر    َ هّللا اوُدَـبَع  امْوَق  َّنِا  ِراَّجُّتلا َو  ُهَداَبِع  َکـِْلتَف  ًهَبْغَر    َ هّللا اوُدَـبَع  اـمْوَق  َّنِا  »
.(1)« ِراَرْحَالا ُهَداَبِع 

يور زا  ار  ادخ  یتعامج  تسا و  ناناگرزاب  دتـس  داد و  نوچ  تدابع  عون  نیا  دندرک ، تدابع  شاداپ  دزم و  يارب  ار  ادـخ  یهورگ  )
ساپـسو رکـش  يور  زا  ار  ادـخ  مه  يا  هفیاط  تسا و  ناگدرب  تعاطا  دـننام  هب  تداـبع  عون  نیا  دـندومن ، تداـبع  تشحو  سرت و 

(. تسا ناگدازآ  راک  تدابع ، عون  نیا  دندومن و  تدابع 

یهلا تیانع 

.دـنادرگ شیوخ  تعاـطا  ياـیهم  ار  یمدآ  وا  دزاـسب و  ار  ناـسنا  وا  دـشاب ، یهلا  هتخادرپ  هتخاـس و  ناـسنا  هک  تسا  شوخ  هچ   - 3
يایلوا یلو  تسا ، هداد  رایتخا  ناسنا  هب  دنوادخ 

ص:192
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زا دیامرف و  تیاده  ار  اهنآ  دوخ  تیانع  تسد  اب  دنادرگ و  دوخ  رایتخا  هب  لیدبت  ار  ناشیا  رایتخا  هک  دـنهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  یهلا 
.دوش عنام  اهشزغل 

ار شیوخ  رایتخا  میدیشک  رس  رد  ملق  ام 

ار شیرلد  دنک  تمسق  وک  تسا  نآ  رایتخا 

تسا هانگ  زا  يرود  ببس  يدزیا  تمارک 

دروم ددرگن  تیـصعم  راـتفرگ  هک  یـسک  .تسا  هدـینادرگ  دوخ  تمارک  باحـصا  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  نآ  رب  ساپـس  رکـش و   - 4
تیـصعم رد  قرغ  هک  یناسنا  هنرگ  تسا و  یگدولآ  هاـنگ و  زا  یکاـپ  هطـساو  هب  ناـسنا  تیـصخش  تمارک و  .تسا  يدزیا  تمارک 

.تسا هتفای  لّزنت  تیمیهب  دح  رس  ات  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیناسنا  يالاو  شزرا  هک  دشاب  یم  یناویح  هلزنم  هب  تسا 

یگدولآ تلفغ و 

تسا فافـش  فاص و  يا  هنییآ  دننام  هب  بلق  دراد ، ریهطت  یکاپ و  هب  زاین  هک  ددرگ  یم  لد  ترودک  یگدولآ و  ببـس  تلفغ   - 5
، دیامن یم  ردک  ار  نآ  یلومعم  رابغ  هنرگ  دراد و  ندرک  كاپ  هب  زاین  هنییآ  هک  روط  نامه  .دشاب  یهلا  راونا  تایلجت  زکرم  دـیاب  هک 

راونا تآرم  الجم و  رگید  هتفرگ و  راگنز  ار  نآ  هنرگ  دوش و  كاپ  هدنزرا  ظعاوم  یهلا و  تایآ  اب  هتسویپ  دیاب  مه  لد 

.دوب دهاوخن  يدزیا 

: دیامرف یم  دننک  یم  راکنا  ار  تمایق  هک  يراّجف  رافک و  دروم  رد  میرک  نآرق 

.(1)« َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَم  مِِهبُوُلق  یلَع  َناَر  َْلب  َّالَک  »

(. تسا هتفرگ  راگنز  نانآ  ياهلد  يور  رب  ناشلامعا  هطساو  هب  هکلب  )

تسین زاّمغ  ارچ  یناد  تنیآ 

تسین زاتمم  شخر  زا  راگنز  کناز 

تسادج شیالآ  گنز و  زک  هنیآ 

تسادخ دیحوت  رون  عاعش  رب 

نک كاپ  وا  خر  زا  راگنز  وت  ور 

نک ساسحا  ار  رون  نآ  نآ  زا  دعب 
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.14  / نیفّفطم - 1
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متفه تسیب و  شخب 

هراشا

اجَر ْنَّمَع  ُلَْخبَی  اداوَج ال  ای  ِِهب َو  ِّرَتْغُْملا  ِنَع  ُدـُْعبَی  ابیرَق ال  ای  َکَعاطَاَف  َِکتَنوُعَِمب  ُهَْتلَمْعَتْـساَو  ََکباجَاَف  ُهَْتیَداـن  ْنَم  َرَظَن  ََّیِلا  ْرُْظنا  یِهِلا  »
«. َُهباَوث

همجرت

مه وا  يا و  هتشامگ  راک  هب  تدوخ  کمک  اب  هتفریذپ و  مه  وا  يا و  هدناوخ  ار  وا  هک  یـسک  هب  رظن  دننامه  نم  هب  نک  رظن  مدوبعم !
دزرو یمن  لخب  هک  يا  هدنـشخب  يا  و  هدیزرو ) تئرج  وا  رب   ) هدـش وا  هتفیرف  هک  يدرف  زا  تسین  رود  هک  یـسک  يا  هدومن ، تعاطا 

.تسا راودیما  ار  شباوث  هک  يدرف  هب  تبسن 

اه هژاو 

.تیانع هجوت و  زا  هیانک  هاگن ، رظن :

.ندرب راک  هب  نتشامگ ، راک  هب  لامعتسا :

.کمک تنوعم :

.هدروخ بیرف  هتفیرف ، رتغم :

حرش

شیاتس ود  تساوخرد و  ود  1 و 2 - 

: دوش یم  نایب  کنیا  هک  شیاتس  ود  دراد و  تساوخرد  ود  زارف  نیا  رد  ماما 

ص:194
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هک ییاهنآ  شنامرف ، هب  ناگدننک  لمع  هرمز  زا  دشاب و  شیادـن  نایوگ  کیبل  هرمز  زا  هک  تسا  راتـساوخ  دـنوادخ  زا  ماما  1 و 2 - 
وا يوس  زا  يا  هبذج  هظحل  ره  دنتسه ، دنوادخ  تیانع  دروم  هتسویپ  یهورگ  .وا  تعاطا  هب  نت  دنراد و  یهلا  يادن  هب  شوگ  هشیمه 
رد ار  وا  تابذج  دنز و  یم  جوم  ناشلد  رد  یهلا  قشع  نانیا ، يوس  زا  یـششوک  وا و  يوس  زا  یـششک  ناشیا ، يوس  زا  یـشیارگ  و 

ناشتایاده تسا و  رابرپ  ناشیگدنز  قفوم ، هنازور  تدهاجم  يارب  دنک و  یم  ناشرادیب  هنابـش  دجهت  يارب  دننک ، یم  سمل  یگدنز 
.تاریخ ریخ و  نارازه  اهنآ  تایح  تارثا  تسا و  فراعملا  هرئاد  کی  اهنآ  يدوجو  تارمث  .ناوارف 

یهلا برق   - 3

حرطم میرک  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رد  یهلا  برق  عوضوم  ناسنا ، دوخ  زا  یتح  تسا  رت  کـیدزن  ناـسنا  هب  یـسک  ره  زا  دـنوادخ 
: دیامرف یم  هک  اج  نآ  ات  تسا  هدش 

.(1)« ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیِلا  ُبَْرقَا  ُنَْحن  «َو 

(. بلق گر  زا  میتسه  رتکیدزن  ناسنا )  ) وا هب  ام  (و 

، دراد یـصاخ  یگژیو  وا  ناگدـنب  یهلا و  يایلوا  هب  تبـسن  یلو  تسوا ، هب  تادوجوم  مایق  اریز  تسا ، ناگمه  هب  تبـسن  یهلا  برق 
: دیامرف یم  هک  نانچمه 

.(2)« ِناَعَد اَِذا  ِعاَّدلا  َهوْعَد  ُبیُِجا  ٌبیِرَق  یِّنِاَف  یِّنَع  يِداَبِع  ََکلَاَس  اَِذا  «َو 

تباجا دناوخب  ارم  هک  یماگنه  ار  هدننکاعد  ياعد  متـسه و  کیدزن  نم  دـندرک ، لاؤس  نم  هرابرد  وت  زا  نم  ناگدـنب  هک  یماگنه  )
(. منک یم 

رارقرب سامت  وا  اب  دـناوت  یم  رتمک  ور  نیا  زا  تسا و  یمدآ  زا  رتالاو  شماقم  وا  یلو  تسا ، دـنم  هقـالع  یـصخش  هب  ناـسنا  یهاـگ 
هب هژیو  هب  تسا  کیدزن  ناگمه  هب  دنوادخ  یلو  دیامن ،

.دنتسه وا  هتفیش  هک  يدارفا 

اب مود  يانعم  یلو  هدـش ، وا  هتفیرف  هک  نآ  مود  هدرک ، ادـیپ  وا  رب  تأرج  هک  نآ  یکی  دراد ؛ دوجو  لاـمتحا  ود  هب » ّرتغملا   » هلمج رد 
.تسا بسانم  دعب  ترابع  اعد و  هنیمز 

یهلا ششخب  لذب و  یناسنا و  دیما   - 4

هب تبسن  هژیو  هب  تسا ، هدنشخب  دنوادخ 

ص:195
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.16  / ق - 1
.186  / هرقب - 2
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يدوس نارحب  ماگنه  رد  هک  دوش  یم  هجوتم  یلو  ددنب ، یم  لد  یکی  هب  ناسنا  یهاگ  .دشخرد  یم  ناشلد  رد  دیما  هقراب  هک  يدارفا 
هب هک  ینامز  دنک و  یم  شومارف  تسا  دنمزاین  وا  کمک  هب  هک  یهاگ  نآ  دنک ، یمن  يا  هراچ  یگدنامرد  عقوم  رد  درادن و  شیارب 

ماـگنه رد  هژیو  هب  دراد ، تیاـنع  لاـح  هـمه  رد  تـسا و  داوـج  دـنوادخ  یلو  دـیامن ، یم  ییاـنتعا  یب  تـسا  جاـتحم  وا  يریگتـسد 
هدیرب لد  هدش و  عطق  اج  همه  زا  ناسنا  دیما  هک  یهاگ  نآ  یگدنامرد و  یگراچیب و 

: دیامرف یم  هک  روط  نامه  تسا ،

.(1)« َءوُّسلا ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اِذا  َّرَطْضُْملا  ُبیُجی  ْنَّمَا  »

)؟ دزاس یم  رود  وا  زا  ار  يدب  دهد و  یم  ار  هدنامرد  خساپ  هک  تسا  یسک  هچ  ایآ  )

ص:196

.62  / لمن - 1
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متشه تسیب و  شخب 

هراشا

«. ُهُّقَح َْکنِم  ُُهبِّرَُقی  ارَظَن  ُُهقْدِص َو  َْکَیِلا  ُعَفُْری  اناِسل  ُُهقْوَش َو  َْکنِم  ِهِینُْدی  اْبلَق  ِیل  ْبَه  یهِلا  »

همجرت

دبای و وت  يوس  هب  ياقترا  شتقادص  هک  امن  تمحرم  ینابز  دنک و  کیدزن  وت  هب  ار  وا  شقایتشا  هک  امرف  تیانع  یلد  نم  هب  مدوبعم !
.دنادرگ کیدزن  وت  هب  ار  يو  وا  رابتعا  تقیقح و  هک  نک  فطل  يرظن 

اه هژاو 

.یکیدزن وند : ار ، وا  دنک  کیدزن  هِینُْدی :

لد و ندـش  هدـنک  دوش : یم  نآ  یـسراف  لداـعم  .يوهلا  هکرح  سفنلا و  عوزن  قوشلا : دـیوگ : دراوملا  برقا  .ناوارف  هقـالع  قوـش :
.(1) حور زاورپ 

.نابز ناسل :

.نتفگ تسار  یتسار ، قدص :

.رکف هاگدید ، شنیب ، هاگن ، رظن :

حرش

یلد تسا : راتساوخ  دنوادخ  زا  هک  دیامرف  یم  هراشا  یگژیو  هس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  زارف  نیا  رد 

ص:197

ص118. ج3 ، دراوملا ، برقا  - 1
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.بئاص یهاگن  قداص ، ینابز  هتفیش ،

هتفیش یلد   - 1

وا هک  تسین  ییوزرآ  ادـخ  زا  ریغ  لد  نیا  رد  .دـیآ  زاورپ  هب  تسود  يوس  هب  هدـش و  هدـنکرب  ياج  زا  هک  تسا  یبلق  قاتـشم ، بلق 
رد مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا   (2)« نیّبِحْملا ِلاـمآ  َهَیاـغ   » وا هک  درادـن  یفدـه  ادـخ  زا  ریغ  تسا و   (1)« نیقاتْـشُْملا ِبُوُلق  ینُم  »

: تفگ یم  شیوخ  تاجانم 

.(3)« َِکئاِقل یِلا  ُهَْتقَّوَش  َِکتَّبَحَم َو  َكِّدُِول َو  ُهَتْصَلْخَا  َِکتَیَالِو َو  َِکبْرُِقل َو  ُهَْتیَفَطْصا  ِنَّمِم  اْنلَعْجاَف  یهِلا  »

صلاـخ دوخ  تبحم  رهم و  يارب  ار  اـهنآ  يا و  هدـیزگرب  دوخ  تیـالو  یکیدزن و  يارب  هک  يدارفا  هرمز  زا  ار  اـم  هد  رارق  مدوـبعم ! )
(. يا هدومن  قیوشت  دوخ  تاقالم  هب  ار  ناشیا  يا و  هدومرف 

نمـض تسا  هداهن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تبرت  يور  رب  ار  شیوخ  هرهچ  هک  یماـگنه  هّللا » نیما   » تراـیز رد  ماـما  ناـمه  زین  و 
شیوـخ شخب  حرف  تاـقالم  هب  قاتـشم  اراـگدرورپ   ) (4)« َکـِئاِقل ِهَحْرَف  یِلا  ًهَقاتْـشُم  : » دـیوگ یم  دـنوادخ  زا  دوـخ  ياهتـساوخرد 

«. نادرگ

قداص ینابز   - 2

يرایسب دارفا  اسب  هچ  مک ، یعقاو  نانمؤم  دنرایسب و  نامیا  نایعدم  هک  نانچمه  كدنا ، یعقاو  ناقـشاع  یلو  دنناوارف ، قشع  نایعدم 
( تسا هدشن  دراو  امش  ياهلد  رد  نامیا  زونه   ) (5)« ْمُِکبُوُلق یف  ُناَمیْالا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو  : » نآرق هدومرف  هب  یلو  دـنراد ، نامیا  هیعاد  هک 

.دنا هدشن  غراف  سفن  تبحم  زا  زونه  یلو  دنشاب ، هتشاد  یهلا  قشع  هیعاد  یهورگ  اسب  هچ  و 

وت زا  اهنت  مینک و  یم  شتسرپ  ار  وت  اهنت  « ) ُنیعَتْسَن َكاَِّیا  ُُدبْعَن َو  َكاَِّیا  : » دنیوگ یم  ناگمه 

ص:198

.نیّبحملا هعساتلا  رشع ، هسمخ  تاجانم  - 1
.نیّبحملا هعساتلا  رشع ، هسمخ  تاجانم  - 2
.نیّبحملا هعساتلا  رشع ، هسمخ  تاجانم  - 3
.هّللا نیما  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 4

.14  / تارجح - 5
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قح زا  ریغ  يا  هوق  لوح و  هک  هتـسجرب  نافراع  تسه و  هک  هچ  ره  رب  دننز  ریبکت  جـنپ  هک  هتـسراو  نادـباع  یلو  مییوج ،) یم  يرای 
؟ دنشاب یم  هزادنا  هچ  ات  دننیبن 

هاگرد قیال  يراـتفگ  ره  درادـن و  ار  دوعـص  شزرا  ینخـس  ره  هنرگو  دراد  ار  یبوبر  سدـقم  ماـقم  هب  ياـقترا  تقاـیل  تسار  هتفگ 
الا و  ضیف » قیال  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگ   » تسین و یبوبر 

.درادن ییاج  هرهمرخ  دنرخ و  یمن  ار  یفرح  ره 

دندرک یگداتـسیا  هلحرم  نیرخآ  ات  هداد و  جرخ  هب  تقادص  دوخ  یهلا  نامیپ  رد  هک  دیاتـس  یم  ار  يا  هژیو  نانمؤم  لاعتم  دنوادخ 
: دومرف هک 

.(1)« ًالیِْدبَت اُولََّدب  اَم  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَحن َو  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع    َ هّللا اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  »

رگید یخرب  دندرک و  افو  دوخ  دهع  رب  یخرب  سپ  دنتـسب ، دنوادخ  اب  هک  ینامیپ  رد  دـنتفگ  تسار  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم ، زا  )
(. تسا هدماین  دیدپ  اهنآ  يارب  مه  يرییغت  لیدبت و  هنوگ  چیه  دنشک و  یم  ار  نآ  راظتنا 

: دیامرف یم  نایعدم  دروم  رد  ًالباقتم 

.(2)« َنُولَعْفَت ام َال  اُولوُقَت  ْنَا    ِ هّللاَْدنِع اتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت *  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  »

هک نیا  دـنوادخ  دزن  تسا  یگرزب  ضوغبم  دـیهد ، یمن  ماجنا  هک  ار  يراـک  دـییوگ ، یم  ارچ  دـیدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ـالا  )
(. دینک یمن  هک  ار  هچنآ  دییوگب 

.تفرگ ماجنا  يا  هراشا  تاجانم  رد  دوجوم  ترابع  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، رایسب  قداص » نابز   » هرابرد نخس 

بئاص یهاگن   - 3

دشاب و یم  فیعض  هداعلا  قوف  یضعب  هدوب و  رادروخرب  يرتشیب  توق  زا  یضعب  لطاب ، یخرب  قح و  یخرب  تسا ، نوگانوگ  اههاگن 
راـگدرورپ دزن  رد  یعاـجترا  هنـالهاج و  شنیب  دـید و  هنرگ  دـشاب و  تقیقح  قح و  هک  تسا  کـیدزن  دـنوادخ  هب  یهاگدـید  ارهق 

یتیعقوم

ص:199

.23  / بازحا - 1
.3  - 2  / فص - 2

هینابعش تاجانم  حرش  نافرع : هاگ  www.Ghaemiyeh.comهولج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 244 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_199_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14028/AKS BARNAMEH/#content_note_199_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دراد يرتشیب  برق  لک  لقع  هب  دشاب  رتدنمدرخ  هچ  ره  ناسنا  تسا و  رتکیدزن  ادخ  هب  رظنبحاص  دشاب  رت  هدنزرا  هچ  ره  رظن  درادن ،

دورطم دنوادخ  يوس  زا  مه  یعاجترا  فیخس و  تایرظن  درادن ، يرابتعا  جرا و  یحطس  رظن  نادنمـشیدنا  لفحم  رد  هک  روط  نامه 
ناملاع اهنت  وا  هاگـشیپ  رد  »(1) و  ِباَْبلَْالا اُولُوا  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِا  : » دومرف هک  دنوش  یم  رکذـتم  نادـنمدرخ  اهنت  یهلا  قیاقح  هب  دـشاب ، یم 

شناد و تسا و  ملع  نید  مالـسا  درخ ، تسا و  لقع  نید  مالـسا  .(2)« ُءاَمَلُْعلا ِهِداَبِع  ْنِم    َ هّللا یَـشْخَی  اَمَّنِا  : » دومرف هک  دنراد  تیـشخ 
برق ودب  تسا  رتملاع  سک  ره  تسا و  رتکیدزن  دنوادخ  هب  تسا  رتدنمدرخ  سک  ره  درک ، یبیرف  ماوع  هنالهاج  ياه  هتفگ  اب  دیابن 

هتشاد تفرعم  نامیا و  رون  هب  رولبت  هکلب  دشابن ، لهج  زا  يا  هلاه  رد  وا  ملع  لقع و  هک  نآ  طرش  هب  دراد ، يرتشیب 

اهدـص زا  هتفرگ  ماـهلا  ءاـیبنا  بتکم  زا  هدرک و  تکرح  ترطف  هیاـپ  رب  هک  مه  يا  هتـسراو  نمؤـم  کـی  تـسا  نـکمم  هـتبلا  دـشاب ،
.دشیدنیب رتبوخ  دمهفب و  رتهب  كانشوه  دنمشناد  ای  كاکش و  فوسلیف 

هتـشادن هار  يریغ  وا  هناخ  رد  دریذپن و  ار  وت  زا  ریغ  یـسک  دشک ، رپ  وت  يوس  هب  دـشاب و  وت  يادیـش  هلاو و  مهاوخ  یلد  اراگدرورپ !
َقَهَز ُّقَْحلا َو  َءاج  ُْلق  َو   » لماک قادصم  دشاب و 

.دشاب  (3)« ُلِطاَْبلا

هدولآ تبیغ  هب  هن  يا ، هزره  هنو  دیوگ  يوجه  هن  دشاب ، هتـشاد  ار  وت  اب  يوگتفگ  شزرا  هک  قداص  كاپ و  مهاوخ  ینابز  ادنوادخ !
ینمؤم هب  یمخز  شین  هن  یتمهت ، هب  هن  دشاب و 

.یناملسم هب  یتمالم  هن  و 

هن یکرـش و  اب  هارمه  هن  یتسـس ، هشیدنا  هن  یتسپ و  رکف  هن  دشاب ، وت  هب  نومنهر  هک  یقرتم  ملاس و  مهاوخ  يا  هشیدناو  رکف  امیحر !
.یعاجترا يرکفت  هن  هدز و  برغ  یلایخ  هن  يّولغ ، راتفرگ 

زورفا شتآ  هد  يا  هنیس  یهلا 

زوس همه  مه  نآ  یلد  هنیس  نآ  رد 

ص:200

.19  / دعر - 1

.28  / رطاف - 2
.81  / ءارسا - 3
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تسین لد  تسین ، يزوس  هک  ار  لد  نآ  ره 

تسین لگ  بآ و  زا  ریغ  هدرسفا  لد 

دود رپ  هنیس  نادرگ ، هلعش  رپ  ملد 

دولآ شتآ  نتفگ  هب  نک  منابز 

درورپ درد  ینورد  نک  تمارک 

درد نورب  درد و  نورد  يو  رد  یلد 

ص:201
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مهن تسیب و  شخب 

هراشا

(«. ٍكُولْمَم خ ل  ) ٍلُولْمَم ُْریَغ  ِْهیَلَع  َْتلَْبقَا  ْنَم  ٍلوُذْخَم َو  ُْریَغ  َِکب  َذال  ْنَم  ٍلوُهْجَم َو  ُْریَغ  َِکب  َفَّرَعَت  ْنَم  َّنِا  یهِلا  »

همجرت

دوب و دـهاوخن  رواـی  یب  راوخ و  ددرگ  هدـنهانپ  وت  هب  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخن  لوهجم  دوش  یفرعم  وت  طـسوت  هک  یـسک  مدوبعم !
دهاوخن كولمم خ ل )  ) لولم يروآ  ور  وا  هب  وت  هک  یسک 

.دوب

اه هژاو 

.نآ هلیسو  هب  ندش  یفخم  یش ء و  هب  ندرب  هانپ  ذاول : ذول ، .درب  هانپ  وت  هب  هک  یسک  کب : ذال  نم 

وت وا  یـشاب و  راودیما  یتسود  يرای  هب  هک  تسا  نآ  نالذخ  بغار ، رظن  هب  .ندرکن  يرای  ندرک ، اهر  لذخ : روای ، نودب  لوذـخم :
.(1) دنک اهر  ار 

ترارح يانعم  هب  دـشاب  هَّلَم  رگا  تسا و  هدز  تلالم  هکلب  لولم  يانعم  هب  دـشاب  ٌلَلَم  لولمم ، قاقتـشا  هدام  رگا  هدز ، تلالم  لولمم :
يانعم هب  دشاب  هّلم  رگاو  تسا  هدیتفت  هدز و 

دراد و تبسانم  اعد  رد  دوجوم  ترابع  اب  تسخن  يانعم  یلو  تسا ، تلم  يوگلا  لثمم و 

ص:202

ص144. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
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(1) .تسا لولم  يارخا  هرابع 

حرش

کنیا هک  نامداش  مه  زیزع و  مه  دنتسه  هنادواج  مه  وا  يایلوا  ور  نیا  زا  تسا و  یهلا  تیالو  وترپ  رد  ناسنا  یتخبشوخ  تداعس و 
.دوش یم  نادب  هراشا 

یهلا يایلوا  یگنادواج   - 1

یم مالـسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  دشاب  یم  هنادواج  هک  یهلا  يایلوا  تردق  ترهـش و  زج  هب  تسا  رادیاپان  یتردـق  ره  یترهـش و  ره 
هتخانشان دوش  یفرعم  وت  هلیسو  هب  هک  سک  نآ  دیامرف :

يّرف ّرک و  دنتفا ، یم  اهنابزرس  دنبای ، یم  ترهش  يزور  دنچ  هک  دنتسه  يدارفا  دوب ، دهاوخن 

یم نوفدم  خیرات  يالبال  رد  دندرگ و  یم  وحم  دـنوش ، یم  شوماخ  جـیردت  هب  یلو  دـنهد ، یم  راعـش  اهنآ  يارب  يا  هدـعو  دـنراد 
دیحوت هقیرط  ناربهر  یهلا و  ناربمایپ  یلو  دنوش ،

.دشخرد یم  خیرات  كرات  رب  اهنآ  كاپ  نییآ  بتکم و  دننک و  یم  یناشفا  رون  هشیمه  يارب 

یلو تسا ، هدش  نفد  یناتـساب  راثآ  هزوم  رد  تسین و  اجرب  يرثا  چـیه  نینل  رلتیه و  ات  دورمن  نوعرف و  هناتـسم  ياه  هرعن  همه  نآ  زا 
رد دـیحوت  روآ  مایپ  ناونع  هب  مالـسا  یمارگ  لوسر  سدـقم  ماـن  تسا و  هدـنز  خـیرات  نکـش  تب  ناونع  هب  لـیلخ  میهاربا  دـنلب  ماـن 

.تسا زادنا  نینط  هنذأم  اهنویلیم 

.دومرف ادها  ار   (3)« ََرثوَْکلا َكاْنیَطْعَا  اَّنِا   » نیا يارب  دومن و  تباجا  ار   (2)« َنیرِخْالا ِیف  ٍقْدِص  َناَِسل  یل  ْلَعْجا  َو   » وا يارب  دنوادخ 

« . رلتیه ياه   » هناتسم دایرف  هن  دنام و  اج  رب  نوعرف  زا   (4)« یلْعَْالا ُمُکُّبَر  اَن  َا   » نیغورد هیعاد  هن  هک  یلاح  رد 

ص:203

.لّصفم تغل  بتک  ریاس  ص628 و  ،ج11 ، برعلا ناسل  ك.ر : - 1
.84  / ءارعش - 2

.1  / رثوک - 3
.24  / تاعزان - 4
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یناوارف ياهتیلاعف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیلع  يوما  هایس  نارود  هژیو  هب  خیرات  لوط  رد 

یلو دـننک ، یفرعم  نوگرگد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ینارون  كاـپ و  هرهچ  هک  دوـب  هدـش  جیـسب  تقو  ياهتردـق  ماـمت  تفرگ ، ماـجنا 
مامت دوش و  یم  یفرعم  یناسنا ) تلادـع  يادـن   ) (1)« هیناسنالا هلادـعلا  توص   » تروص هب  زورما  هک  اج  نآ  اـت  تشاذـگن ، دـنوادخ 

تروص هب  زورما  هک  اج  نآ  ات  تشاذگن ، دنوادخ  یلو  دننک ، دوبان  ار  وا  مان  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـندش  جیـسب  نایدـیزی 
: دشخرد یم  يدازآ  ّتیرح و  رادمدرس 

تشگن شوماخ  وت  رون  یلو  تشک  تنمشد 

تسادخ رون  دوشن  یناف  هک  هولج  نآ  يرآ 

متس دنام  اج  هب  هن  رگمتس ، درک  اقب  هن 

تساجب مولظم  هیاس  دش و  تسد  زا  ملاظ 

قشع هر  ردنا  یتخاب  ناج  رس و  لّوا  رد  وت 

تساقب طرش  انف  هک  قیالخ  دننادب  ات 

«. ٍلوُهْجَم ُْریَغ  َِکب  َفَّرَعَت  ْنَم  َّنِا  : » يرآ

دنوادخ ناتسود  تّزع   - 2

تسا و یهانتمان  یهلا  تردق  ددرگ ، یمن  بوکنم  راوخ و  دش و  دهاوخن  روای  یب  ددرگ  دنوادخ  تایانع  هب  کسمتم  هک  سک  نآ 
دنز راگدرورپ  تایانع  هب  گنچ  هک  یـسک  ور  نیا  زا  يو ؛ ياطع  رد  یلخب  هن  تسوا و  ناوت  رد  یتیدودـحم  هن  نایاپ ، یب  وا  دوجو 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  روط  نامه  ددرگن ، لوذخم  هاگ  چیه 

.(2)« َلَمُْهی ْوَا  َمَلُْسی  ْنَا  َكِّزِِعب  َراجَتْسا  ِنَِمب  ُقِیلَی  َلَذُْخی َو ال  ْنَا  َِکْلبَِحب  َمَصَتْعا  ِنَم  ُّقَح  ام  «َو 

هدرب هانپ  وت  تّزع  هب  هک  یسک  تسین  هتسیاش  دوش و  هتشاذگاو  تسا  هدز  گنچ  وت  تیانع  نامسیر  هب  هک  یـسک  تسین  راوازـس  (و 
وا هب  ییانتعا  ددرگ و  اهر  ای  دوش  میلست  تسا 

(. دریگن ماجنا 

ضرف رب  دـننک و  یم  هحماـسم  یهاـگ  دـنزرو و  یم  لـخب  یهاـگ  دـنرادن ، ار  لکـشم  عفر  ناوت  تردـق و  یهاـگ  رگید  تادوجوم 
هبرض ار  یناسنا  تمارک  دنزاس  فرطرب  مه  ار  یلکشم 

ص:204
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.یحیسم هدنسیون  قادرج ، جرج  زا  یباتک  مان  - 1
.نیمصتعملا هرشع  هعبارلا  رشع ، هسمخ  تاجانم  - 2
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هحماـسم لـخب و  مه  ییوـس  زا  دراد و  هنارک  یب  یتردـق  یفرط  زا  دـنوادخ  یلو  دـنزاس ، یم  شیوـخ  تنم  نیهر  ار  وا  دـننز و  یم 
.تسا نانتما  راختفا و  نیع  وا  فاطلا  زا  يرادروخرب  مه  رگید  یفرط  زا  درادن ،

يراودیما لد  دشاب  شوخ  هچ 

! یشاب وت  شناج  لد و  دیما  هک 

یهلا يایلوا  ینامداش   - 3

.تشاد دهاوخن  يا  هصغ  رگید  دریگ  رارق  یهلا  تیانع  دروم  هک  سک  نآ 

میبلط تدایز  هک  تجاح  هچ  تسام  اب  رای 

سب ار  ام  ناج  سنوم  نآ  تبحص  تلود 

، دراد شمارآ  يو  تاجانم  اب  تسا و  هدنز  ادخ  قشع  اب  وا  يو ، هنیس  رورـس  تسوا و  مشچ  رون  تسا ، فراع  لد  طاشن  یهلا  قشع 
: دیوگ یم  شیوخ  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

.(1)« هِفئاش ِهیفِراع  ِبُولُِقل  ِهِهْجَو  ُتاَُحبُس  ٌهَِقئار َو  ِهیّبُِحم  ِراَْصبَِأل  ِهِسُْدق  ُراَْونَا  ْنَم  ای  »

شنافراع ياهلد  يارب  يو  راسخر  ياه  شبات  تسا و  زیگنا  تفگش  ابیز و  شناتسود  ناگدید  يارب  وا  سدقم  راونا  هک  یـسک  يا  )
(. دشاب یم  زیگنارب  باجعا  هتشاد و  یگتفیش 

اب یکدنا  زا  سپ  دنک و  یم  هلان  دزیر ، یم  کشا  دراذـگ ، یم  نایم  رد  ادـخ  اب  ار  دوخ  لد  درد  تالکـشم  یمامت  رد  یهلا  هدادـلد 
دزیخ یم  رب  راودیما  یبلق  داش و  یلد  مارآ و  یحور 

.دهد یم  همادا  شیوخ  راک  هب  و 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

ِهَرِخْالا ال ِیف  اْینُّدـلا َو  ِهویَْحلا  ِیف  يرُْـشْبلا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی *  اُوناکَو  اُونَما  َنیذَّلَا  َنُونَزْحَی *  ْمُه  َـال  ْمِْهیَلَع َو  ٌفْوَخ  ـال    ِ هّللا َءاَِـیلْوَأ  َّنِا  َـالَا  »
(2) «. ُمیظَعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ    ِ هّللا ِتاَِملَِکل  َلیْدبَت 

يارب دنزرو ، یم  اوقت  هدروآ و  نامیا  هک  ییاهنآ  دنوش ، یمن  نوزحم  هتشادن و  سرت  هنوگ  چیه  دنوادخ  ناتـسود  هک  دیـشاب  هاگآ  )
لیدبت و ترخآ ، ایند و  یگدنز  رد  داب  تراشب  اهنآ 

(. گرزب رایسب  يراگتسر  تسا  نیا  و  تسین ، دنوادخ  تاملک  يارب  يرییغت 
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دیون اهراب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ینامداش  داجیا  ینارگن و  عفر  نامیا  تارمث  زا  یکی 
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.نیّبحملا هعساتلا  رشع ، هسمخ  تاجانم  - 1
.64  - 62  / سنوی - 2
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.تسا هداد  دوخ  يایلوا  يارب  ار  نآ 

ارچ دیوگ : یم  هدرک و  نایب  ار  نآ  تلع  سپس  تسا ، نادنخ  شاّشب و  طاشن و  اب  فراع  دیوگ : یم  فراع  تافص  نمض  انیـس  نبا 
راگدرورپ هب  رورسم  وا  هک  یلاح  رد  دشابن  طاشن  اب 

(1) .دناد یم  ادخ  يالجم  رهظم و  ار  نآ  دنیب و  یم  ار  يادخ  نآ  رد  اریز  تسا ، يزیچ  ره  هب  رورسم  تسا و 

رد هک  روط  نامه  لولمم »  » اما دشاب ، یم  كولمم »  » حیتافم ياه  هخـسن  رد  یلو  تسا ، لولمم »  » هژاو راونألا  راحب  هخـسن  رد  رکذت :
.دراد يرتشیب  بسانت  ظفل  ینعم و  رظن  زا  تسا  هدش  طبض  راونألا  راحب 

هب يرگید  ّتیّقر  زا  دـشاب و  یم  وت  هدازآ  هکلب  تسین ، هدرب  ینک  ور  وت  هک  سک  ره  هب  ینعی  دـشاب ؛ كولمم  ریغ  اـعد  تراـبع  رگا 
.تسا رود 

ص:206

.کی تسیب و  لصف  ص455 ، نیفراعلا ، تاماقم  طمن 9 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  - 1
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ما یس  شخب 

هراشا

«. ٌریجَتْسَُمل َِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  َّنِا  ٌرینَتْسَُمل َو  َِکب  َجَهَْتنا  ِنَم  َّنِا  یهِلا  »

همجرت

.تسا ناما  رد  هانپ و  رد  وا  انامه  دنز  گنچ  وت  هب  هک  یسک  تسا و  رونم  نشور و  وا  انامه  دیوپ ، هار  وت  هب  هک  یسک  مدوبعم !

اه هژاو 

.(1) حضاولا قیرطلا  سلفک : جهنلا  .حضاولا  قیرطلا  رسکلاب : جاهنملا  دیوگ : یحیرط  .نتفای  هار  جاهتنا :

.هدومن رون  بسک  هک  یسک  ینارون ، هدش ، رونم  رینتسم :

.ندش کسمتم  ندز ، گنچ  ماصتعا :

.ناما رد  ریجتسم :

حرش

: تسا یهلا  تیمویق  تیاده و  يایوگ  هک  تسا  زارف  نیا  رد  مهم  هتکن  ود 

تفرعم ياههار   - 1

میـسرت هار  هس  رد  ناوت  یم  یلک  روط  هب  یلو  دشاب ، یم  نوگانوگ  دّدـعتم و  قح  تفرعم  تخانـش و  ياههار  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
ملع و هار  یکی  .دومن 

ص:207

ص333. ج2 ، نیرحبلا ، عمجم  - 1
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لالدتـسا و رکفت و  قیرط  زا  لقع  هار  دوش و  یم  هدومیپ  هبرجت  هدـهاشم و  قیرط  زا  ملع  هار  .ناـفرع  هار  یموس  لـقع و  هار  يرگید 
لاح نیع  رد  یلو  دـشاب ، یم  شیاتـس  ياراد  هتـشاد و  ار  دوخ  شزرا  هار  هس  نیا  زا  کی  ره  .دـبعت  هیکزت و  قیرط  زا  مه  نافرع  هار 

هس ره  يارب  رایعم  دناوت  یم  هک  یهار  اهنت  دشاب ، یمن  یگدنزغل  هابتشا و  زا  یلاخ  تسین و  لماک  دامتعا  دروم 

میرک نآرق  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .دـشاب  یم  نانآ  موصعم  نانیـشناج  ایبنا و  راصحنا  رد  هک  تسا  یهلا  هژیو  ماهلا  یحو و  هار  دـشاب 
هتشاد ملع  لقع و  زا  تیامح  رب  ار  دیکأت  نیرتشیب 

زا هک  تسا  یهلا  فراـعم  قیاـقح و  ماـهبا  دراوم  رد  ییاـهن  صخاـش  یلو  تسا ، هدومرف  داـشرا  یملع  یلقع و  نیهارب  نیرتهب  هب  و 
.تسا هدش  زاربا  ملسم  تروص  هب  یحو  قیرط 

رون ار  دوخ  ناوریپ  دنتسه و  یهلا  راونا  هب  رّونم  ارهق  دنا  هدومیپ  ار  ریـسم  نآ  هک  يدارفا  .هشدخ  نودب  ینارون و  تسا  یهار  هار  نآ 
میرک نآرق  دروم  رد  دنوادخ  .دننک  یم  یناشفا 

: دیامرف یم 

.(1)« ٌنیبُم ٌباَتِک  ٌرُون َو    ِ هّللا َنِم  ْمُکَءاج  ْدَق  »

(. نشور یباتک  رون و  تسا  هدمآ  امش  يوس  هب  دنوادخ  فرط  زا  قیقحتب  )

: دیامرف یم  ناشراک  ماجنارس  دنوش و  یم  یهلا  رون  نیا  هب  رونم  هک  يدارفا  یلصا  طرش  دروم  رد  سپس 

.(2)« ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یِلا  ْمِهیِدْهَی  ِِهنْذِِاب َو  ِروُّنلا  َیِلا  ِتاَُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُخی  ِمالَّسلا َو  َُلبُس  ُهَناَوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم    ُ هّللا ِِهب  يدْهَی  »

اهتملظ زا  ار  اهنآ  دننک و  يوریپ  ار  وا  يدونشخ  هک  ار  یناسک  دنک  یم  ییامنهار  تمالـس  ياههار  يوس  هب  نآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  )
(. دیامرف یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  ناشیا  دنادرگ و  یم  جراخ  رون  يوس  هب 

رد هک  دوش  رو  هرهب  ینامسآ  باتک  نیا  زا  دناوت  یم  یسک  .تسا  یهلا  ناوضر  زا  يوریپ  نآرق ، زا  هدافتسا  هئاضتسا و  یلصا  طرش 
.دنک بلج  ار  یهلا  تیاضر  دشاب و  هتشاد  اوقت  نآ ، نیا و  هن  دهاوخب  ار  ادخ  تساوخ  دشاب ، وا  ياضر  بسک  یهلا و  يدونشخ  یپ 

هجیتن

ص:208

.15  / هدئام - 1

.16  / هدئام - 2
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زا ار  اهناسنا  دنک و  یم  بیع  صقن و  یب  ملاس و  ياههار  هب  تیاده  نآرق  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  یهلا  يدونـشخ  زا  يوریپ 
.دیامرف یم  نومنهر  میقتسم  هار  هب  ار  اهنآ  هدرب و  رون  يداو  هب  هداد و  تاجن  اهیکیرات 

ادخ هب  لاکتا  اهنت   - 2

رثا رد  دزان  یم  دوخ  تورث  هب  هک  سک  نآ  تسا ، لزلزتم  دـیریگ  رظن  رد  هک  ار  هچ  ره  هکلب  تسین ، دامتعا  لباق  یهاگ  هیکت  چـیه 
هب هک  سک  نآ  .ددرگ  یم  نوگنرـس  اـتدوک  کـی  رثا  رد  دـلاب  یم  دوخ  تردـق  هب  هک  سک  نآ  دوـش و  یم  لاـمیاپ  یگتـسکشرو 

هناتـسآ ات  ار  وا  يرامیب  کـی  دراد  اـکتا  دوخ  یتمالـس  هب  هک  سک  نآ  دـنک و  یم  شدـیدهت  دـیپس  يوم  تسا  رورغم  دوخ  یناوج 
.درب یم  گرم 

.رهاق مه  تسا و  مّویق  مه  هک  يراگدرورپ  سدقم  تاذ  رگم  تسین  دامتعا  لباق  سک  چیه  زیچ و  چیه 

ص:209
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مکی یس و  شخب 

هراشا

«. َِکتَْفأَر ْنَع  ِیْنبُجْحَت  َِکتَمْحَر َو ال  ْنِم  یِّنَظ  ْبِّیَُخت  الَف  یهِلا  ای  َِکب  ُتُْذل  ْدَق  «َو 

همجرت

تدوخ تفأر  زا  بوـجحم  ارم  نکم و  يدـیمون  هب  لدـبم  دوـخ  تمحر  زا  ار  مناـمگ  سپ  مدوـبعم ، يا  مدروآ  وـت  هب  هاـنپ  اـنامه  و 
.امرفم

اه هژاو 

.نآ هلیسو  هب  ندش  یفخم  يزیچ و  هب  ندرب  هانپ  ذاول : .مدروآ  هانپ  ُتُْذل :

.ندش مورحم  نارسخ ، يدیماان ، هبیخ : .نکم  دیمون  ْبِّیَُخت : ال 

.نکم داجیا  باجح  زاسم ، بوجحم  ْبُجْحَتال :

.ینابرهم تفأر :

حرش

دنوادخ هب  نظ  نسح 

هک ار  ینظ  نیاربانب  .ما  هدش  هدـنهانپ  وت  هب  نم  ایادـخ  هک ، نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هدـش  هتفهن  یقیقد  هتکن  قوف  ترابع  رد 
، امرفم يدیمون  هب  لدبم  مراد  وت  تمحر  هب  تبسن 

ارم متسه  وت  هب  هدنهانپ  نم  هک  لاح  ینعی  تسا ؛ هیعیرفت  بِّیختالف »  » هلمج رد  ءاف »  » فرح

ودب هدنهانپ  دنز و  گنچ  یهلا  تایانع  لیذ  هب  یصخش  رگا  دوش  یم  مولعم  امرفم ، دیمون 

ص:210
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.دوش یم  بوجحم  وا  تفأر  زا  هن  ددرگ و  یم  مورحم  ادخ  تمحر  زا  هن  دوش ، یمن  دیمون  ددرگ 

، دننک یم  بلط  يو  زا  ار  زیچ  همه  دنتـسه و  وا  هدادلد  دنراد ، يو  هب  لاکتا  طقف  دنا و  هتخود  وا  تایانع  هب  مشچ  اهنت  یهلا  يایلوا 
.دزادنا یمن  يدحا  ناماد  هب  تسد  وا  زج  هب  دسانش و  یمن  دوخ  ردام  زج  هک  كدوک  کی  دننام  هب 

ادخ لد  یحو  هب  ار  یسوم  تفگ 

ارت مراد  یم  تسود  هدیزگ  ياک 

مرکلاوذ يا  دوب  تلصخ  هچ  تفگ 

منک نوزفا  نآ  نم  ات  نآ  بجوم 

هدلاو شیپ  هب  یلفط  نوچ  تفگ 

هدز يو  رد  مه  تسد  شرهق  تقو 

تسه راّید  وا  زج  هک  دنادن  دوخ 

تسم تسوا  زا  مه  رومخم و  وزا  مه 

رش ریخ و  رد  ام  مه ز  وت  رطاخ 

رگد ياهاج  تسین  شتافتلا 

نینح رد  دبعن  كایا  کنانچ  مه 

نیعتسن وت ال  ریغ  زا  الب  رد 

سب میرآ و  ارت  رم  تدابع  هک 

سب میراد و  وت  مه ز  يرای  عمط 

حاحلا و اج  همه  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياـهتاجانم  هیلک  هکلب  هینابعـش ، تاـجانم  نیا  رد  اـم 
هیرگ و اب  هدنکفا و  ردام  ناماد  هب  تسد  هک  كدوک  نامه  دننام  هب  مینک ، یم  هدهاشم  ار  یبوبر  رضحم  رد  ضحم  عاطقنا  ءاجتلا و 

.دزرو یم  رارصا  يراز 

: دیوگ یم  یهلا  يایلوا  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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اهَرِداَصَم َكِدَِیب َو  ِرُومُْالا  َهَّمِزَا  َّنَِاب  اْملِع  َِکب  ِهَراِجتْسِإلا  َیِلا  اوُأََجل  ُِبئاَصَْملا  ُمِْهیَلَع  ْتَّبُص  ْنِا  َكُرْکِذ َو  ْمُهَسَنا  َُهبْرُْغلا  ُمُْهتَشَحْوَا  ْنِا  »
(1) «. َِکئاضَق ْنَع 

ورف ناشیا  رب  اهتبیـصم  رگا  دزاس و  یم  سونأم  ار  اهنآ  وت  دای  دزادنا  تشحو  هب  ار  وت  ناتـسود  یـسک  یب  ییاهنت و  رگا  اراگدرورپ  )
ياضق زا  هتـساخرب  زیچ  همه  همـشچرس  تسوت و  تسد  هب  اهراک  همه  مامز  هک  دنناد  یم  اریز  دنرآ ، يور  وت  هب  نتـسج  هانپ  هب  دراب 

(. دشاب یم  وت 

ص:211

هبطخ 218. هغالبلا ، جهن  - 1
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مود یس و  شخب 

هراشا

«. َِکتَّبَحَم ْنِم  َهَدایِّزلا  اَجَر  ْنَم  َماقُم  َِکتَیالو  ِلْهَا  ِیف  ینِْمقَا  یهِلا  »

همجرت

.دراد ار  وت  تبحم  زا  يرتدایز  دیما  هک  هد  رارق  یسک  هاگیاج  شیوخ  ناتسود  نایم  رد  ارم  هاگیاج  مدوبعم !

هژاو

.راداپب ینِْمقَا :

حرش

ایلوا تاجرد 

: دیوگ یم  انیس  نبا  هک  روط  نامه  دنتسه ، ینوگانوگ  تاجرد  ياراد  یهلا  يایلوا 

هک دنتـسه  ینازاورپ  دنلب  رگید  یخرب  هتفرگ و  رارق  يرت  نییاپ  لحارم  رد  یخرب   (1)« اهب نوّصخی  تاجرد  تاماقم و  نیفراـعلل  نا  »
رارق یلاع  لحارم  رد  هک  اهنآ  یلو  دنراد ، يرتمک  راظتنا  دنتسه  نییاپ  لحارم  رد  هک  يدارفا  .دننک  یم  زاورپ  برق  نامـسآ  جوا  رد 

وا تبحم  راگدرورپ  زا  دنهاوخ و  یم  ار  ادخ  ادخ ، زا  تسین ، يرگید  زیچ  یهلا  تبحم  زج  اهنآ  راظتنا  یهتنم  .يرتشیب  دـیما  دـنراد 
«. نک مرتقشاع  مقشاع  ایادخ  : » دنیوگ یم  هصالخ  ار و 

ص:212

.هیبنت لّوا  لصف  نیفراعلا ، تاماقم  طمن 9  تاهیبنتلاو ، تاراشالا  - 1
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هک ناـنچمه  دنتـسه ، راـگدرورپ  تبحم  تمحر و  هب  راودـیما  رگید  یخرب  هدوب و  یهلا  فوـخ  ریثأـت  تحت  تیـالو  لـها  زا  یخرب 
دـنیامن و یم  شتـسرپ  ار  راـگدرورپ  تبحم  قشع و  هطـساو  هب  یخرب  یلو  دـننک ، یم  تداـبع  ار  ادـخ  سرت  اـی  عـمط  رثا  رد  یخرب 

.دشاب تبحم  قشع و  زا  هتساخرب  هک  تسا  یتدابع  تدابع ، نیرتهب 

مدرم نیرترب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يروط  نامه  .دنشاب  یهلا  تدابع  قشاع  هک  دنتسه  يدارفا  مه  مدرم  نیرترب 

ْمَا ٍرْسُع  یلَع  اَینُّدلا  َنِم  َحَبْصَا  ام  یلَع  ِیلاَُبی  َوُهَف ال  اَهل  َغَّرَفَت  ِهِدَسَِجب َو  اهَرَشاب  ِِهْبلَِقب َو  اهَّبَحَأ  اهَقَناَعَف َو  َهَداَبِْعلا  َقِشَع  ْنَم  ِساّنلا  ُلَْضفَأ  »
.(1)« ٍرُْسی یلَع 

شندـب اـب  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  نآ  لد  زا  دزیوآ و  نآ  ندرگ  هب  تسد  دـشاب ، تداـبع  قشاـع  هک  تسا  یـسک  مدرم  نـیرترب  )
ای دـشاب  یتخـس  رد  ناهج  نیا  رد  هک  درادـن  یکاب  یـصخش  نینچ  .دزاس  غراف  نآ  يارب  ار  شیوخ  تاـقوا  دزرو و  نادـب  ترـشابم 

(. یتحار

تبحم هزیگنا  یهلا  تبحم  دنراد ، دنوادخ  زا  ار  يرتشیب  تبحم  دیما  هک  دـشاب  ییایلوا  نایم  رد  هک  تسا  راتـساوخ  دـنوادخ  زا  ماما 
.تسا نیا  قشع  بجوم  وا  هقالع  تسا و  یمدآ 

تسا و بوبحم  يوس  زا  تبحم  نیا و  بناج  زا  باذجنا  تسوا و  يوس  زا  هبذج  نیا ، فرط  زا  شریذـپ  تسوا و  يوس  زا  تیادـه 
: دیامرف یم  مه  لاعتم  دنوادخ  هک  روط  نامه  بیبح ، فرط  زا  یئادیش 

.(2)« ُهَنوُّبُِحی ْمُهُّبُِحی َو  »

(. دنراد تسود  ار  دنوادخ  مه  اهنآ  دراد و  تسود  ار  ناشیا  دنوادخ  )

قیفوت بجوم  مه  یمدآ  لابقتسا  ددرگ و  یم  یناسنا  ششک  ثعاب  یهلا  هبذج  .ار  هَنوُّبُِحی »  » سپس دیامرف و  یم  ار  مُهُّبُِحی »  » تسخن
: دیامرف یم  هک  روط  نامه  دوش ، یم  وا  رتشیب 

.(3)« انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاَج  َنیذَّلا  «َو 
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ناراب لوزن  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما 

هراشا

، دنتـشاد روضح  مه  هرـصب  داّبع  زا  يا  هدع  مدـش و  فرـشم  جـح  هب  یلاس  دـیوگ : یم  تسا  داّهز  نیعبات و  زا  یکی  هک  ینانب  تباث 
تحت رد  ناگمه  ناراب  یمک  تلع  هب  دنـشاب و  یم  هقیـضم  رد  بآ  رظن  زا  مدرم  هک  میدرک  هدهاشم  میدـش  هکم  دراو  هک  یماگنه 
دنوادخ زا  هدرک و  اعد  ناشیا  يارب  هک  دنتساوخ  ام  زا  جاجح  نینچمه  هکم و  یلاها  ور  نیا  زا  دنا ، هتفرگ  رارق  یگنشت  دیدش  راشف 

اب هدش و  فرشم  هبعک  رانک  هب  مه  ام  میهاوخب ، ار  ناراب  لوزن 

.دشن يربخ  اعد  تباجا  زا  یلو  میدرک ، تساوخرد  دنوادخ  زا  عوشخ  عّرضت و 

ام یماسا  هدرک و  ام  هب  ور  سپس  دروآ و  لمع  هب  فاوط  دش و  کیدزن  هبعک  هب  دوب  يراز  عّرضت و  رد  قرغ  هک  یناوج  نیب  نیا  رد 
: تفگو هدرب  ار 

؟ دشاب هتشاد  تسود  ار  وا  نامحر  دنوادخ  هک  دوبن  یسک  امش  نایم  ایآ 

.تسا دنوادخ  يوس  زا  تباجا  یلو  دوب ، اعد  دمآ  یم  رب  ام  زا  هچنآ  ناوج ، میتفگ :

یم تباجا  ار  شیاـعد  تشاد  یم  تسود  ار  وا  دـنوادخ  هک  تشاد  دوجو  رفن  کـی  امـش  ناـیم  رد  رگا  دـیوش  رود  هبعک  زا  دومرف :
.تخادرپ دوجس  هب  داتفا و  نیمز  هب  هبعک  لباقم  رد  سپس  دومرف ،

نم هب  تبـسن  هک  یتبحم  هب  نم  ياقآ  «. ) َْثیَْغلا ُمُهَْتیَقَـس  ّالإ  ِیل  َکِّبُِحب  يِدِّیَـس  : » تفگ یم  شا  هدجـس  رد  مدید  تفگ : ینانب  تباث 
(. نادرگ باریس  ناراب  طسوت  ار  مدرم  يراد 

هناهد زا  بآ  شزیر  دننام  ناوارف  يردق  هب  مه  نآ  درک  ندیراب  هب  عورـش  ناراب  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  نخـس  زونه  دیوگ : یم  تباث 
؟ دراد تسود  ار  وت  دنوادخ  هک  یتسناد  اجک  زا  متفگ : ناوج  نآ  هب  نم  سپس  کشم ،

 : دومرف

تسود ارم  هک  تسا  مولعم  هتساوخ  ار  ترایز  یتقو  میایب ، شا  هناخ  ترایز  هب  هک  تساوخ  یمن  نم  زا  تشاد  یمن  تسود  ارم  رگا 
: دومرف داریا  ار  تایبا  نیا  سپس  دراد ،

ِِهنُْغت ْمَلَف  َّبَّرلا  َفَرَع  ْنَم 

یِقَّشلا َكاذَف  ِّبَّرلا  ُهَفِرعَم 
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َُهلاَن ام  ِهَعاَّطلا  ِیف  َّرَض  ام 

یَِقل اَذامَو    ِ هّللا ِهَعاط  ِیف 

یقُّتلا ِریَِغب  ُدبَعلا  ُعَنْصَی  ام 

یقَّتُْمِلل ِّزِْعلا  ُّلُک  ُّزِْعلاَو 

.تسا هراچیب  تخبدب و  وا  دشاب  هتشادن  یعفن  شیارب  وا  تفرعم  یلو  دسانشب ، ار  ادخ  هک  یسک 

.تسا هدرکن  ررض  دنک  دروخرب  هچ  ره  اب  دسرب و  ناسنا  هب  هچ  ره  یهلا  تعاطا  رد 

.تسا راکزیهرپ  دارفا  يارب  تّزع  یمامت  تّزع و  هک  یلاح  رد  دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  ار  اوقت  زا  ریغ  هب  يراک  هچ  یهلا  هدنب 

(1) .تسا مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  دنتفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  مدیسرپ : هکم  لها  زا  دیوگ  یم  تباث 

: دیامرف یم  میلک  یسوم  هب  هک  تسادخ  نیا  .هدنب  رد  نآ  روهظ  زورب و  تسا و  دنوادخ  يوس  زا  هبذاج  ششک و 

.(2)« یِّنِم ًهَّبَحَم  َْکیَلَع  ُْتیَْقلَا  «َو 

(. مدومن تیانعو  هدرک  ءاقلا  وت  رب  ار  دوخ  زا  یتبحم  (و 

: دیامرف یم  نانمؤم  هب  و 

.(3)« ْمُِکبُوُلق یف  ُهَنَّیَز  َناَمیِالا َو  ُمُْکَیِلا  َبَّبَح  »

(. داد هولج  تنیز و  امش  لد  رد  ار  نآ  تخاس و  امش  بوبحم  ار  نامیا  )

: دیامرف یم  هک  روط  نامه  .تسیچ  دنوادخ  تبحم  تفایرد  هار  هک  تسا  هدرک  صخشم  میرک  نآرق 

.(4)  «ُ هّللا ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف    َ هّللا َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِا  ُْلق  »

(. دشاب هتشاد  تسود  ار  امش  مه  دنوادخ  دینک ، نم  زا  يوریپ  دیراد ، تسود  ار  دنوادخ  امش  رگا  وگب  )

یهلا تبحم  مه  ربمایپ  زا  تعباتم  هرمث  تسا و  ربمایپ  تعباتم  دنوادخ  هب  قشع  تمالع 
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.تسا

: دراد دوجو  شخب  دیون  هدنزرا و  رایسب  هتکن  ود  هیآ  نیا  رد 

یهلا تّبحم  همزال   - 1

.تسا مرکا  لوسر  زا  تعباتم  ادخ  یتسود  تمالع  دیامنب ، مرکا  ربمایپ  زا  تعباتم  دیاب  دراد  تسود  ار  ادخ  رگا  ناسنا 

ربمایپ زا  تعاطا  هرمث   - 2

.تسا یهلا  تبحم  لوسر ، زا  تعباتم  هرمث  ینعی  تشاد ؛ دهاوخ  تسود  ار  وا  دنوادخ  دنک ، یم  مرکا  ربمایپ  زا  تعباتم  هک  یصخش 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوب  دهاوخ  رتدایز  تعیرش  زا  وا  تعباتم  دشاب  رتشیب  دنوادخ  هب  ناسنا  تبحم  هچ  ره 

«. هاصع نم  ّلجوّزع  هّللا  ّبحأ  ام  »

(. دزرو یم  نایصع  ار  وا  هک  یسک  درادن  تسود  ار  ّلجوّزع  دنوادخ  )

: دومن داریا  ار  راعشا  نیا  ماما  سپس 

ُهَّبُح ُرِهُْظت  َْتنَا  َهلِْالا َو  یِصْعَت 

ُعیَِدب ِلاَعِْفلا  ِیف  ٌلاَُحم  اذه 

ُهَتْعَطََال اقِداص  َکُّبُح  َناَک  َول 

(1) ُعیِطُم ُّبُِحی  ْنَِمل  َّبِحُملا  َّنِا 

ون راک  کی  تسا و  لاحم  عوضوم  نیا  ینک ؟ یم  وا  هب  تبسن  تبحم  راهظا  هک  یلاح  رد  يزرو ، یم  نایـصع  راگدرورپ  هب  تبـسن 
بوبحم رادربنامرف  عیطم و  رادتـسود ، انامه  يدومن ، یم  تعاطا  ار  وا  يدوب  قداـص  دوخ  تبحم  رد  وت  رگا  .تسا  تعدـب  روهظ و 

.دشاب یم  شیوخ 

هک نانچمه  .دـشاب  یم  رازیب  يدارفا  هچ  زا  دراد و  تسود  ار  یناسک  هچ  هک  تسا  هدومن  صخـشم  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
، ناراکزیهرپ ناگدننک ، هبوت  ناراکوکین ، دیامرف : یم 

، ناراکهانگ نارفاک ، ناملاظ ، نارگزواجت ، ًالباقتم  دراد و  تسود  ار  اهیتشز  زا  دوخ  ناگدننک  كاپ  و  نالداع ، نالکوتم ، نارباص ،
(2) .دشاب یم  رازیب  اهنآ  زا  درادن و  تسود  ار  نافرسم  نادسفم و  نانئاخ ، ناربکتم ،
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موس یس و  شخب 

هراشا

«. َکِسُْدق ِّلَحَم  َِکئامْسَا َو  ِحاَجن  ِحْوَر  یَف  یتَّمِه  َكِرْکِذ َو  یِلا  َكِرْکِِذب  اَهلَو  ِینْمِْهلَا  یهِلا َو  »

همجرت

ءامسا وترپ  رد  يراگتسر  يداش  رد  ارم  مامتها  امن و  ماهلا  تدوخ  دای  هب  تبـسن  ارم  ییادیـش  هلو و  تدوخ  رکذ  هطـساو  هب  مدوبعم !
.هد رارق  تسدق  هاگیاج  دوخ و 

اه هژاو 

عزف ِهِّما : یلا  ُّیبصلا  و -  فاخ ، هنم : دجولا و -  هَّدش  نم  رَّیحت  ٌنالف : هلو  دیوگ : دراوملا  برقا  .ناوارف  هقالع  تریح ، یگتفیش ، هلو :
(1) .هیلا تنح  اهدلو : یلا  ُّمالا  و -  اهیلا ،

.یمرخ ینامداش ، حور :

.يراگتسر حاجن :

حرش

ادخ دای  تدابع و  رد  یگتفیش  هلو و 

، لباقم هطقن  .دـندرگ  یم  جارعم  رد  قرغ  هک  زامن  ماگنه  رد  هژیو  هب  دـنرب  یم  تذـل  یهلا  رکذ  زا  دنتـسه ، ادـخ  داـی  هتفیـش  یخرب 
دنتسه يدارفا 

یمود هجیتن  تسا و  عوشخ  عوضخ و  یلوا  همزال  دـنرادن ، یقایتشا  قشع و  هنوگ  چـیه  هداد و  رارق  نابز  درو  افرـص  ار  ادـخ  مان  هک 
دروم رد  دنوادخ  ور  نیا  زا  یلاح ، یب  تسا و  تلاسک 
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: دیامرف یم  نانمؤم  زامن 

.(1)« َنوُعِشاَخ ْمِِهتَالَص  یف  ْمُه  َنیذَّلَا  »

: دیامرف یم  ناقفانم  دروم  رد  و 

.(2)« یلاسُک اُوماق  ِهولَّصلا  َیِلا  اُوماق  اِذا  «َو 

.رگید زیچ  رازه  تسا و  روضح  هجوت و  تسا ، يراز  عّرضت و  تسا ، هآ  کشا و  یگتفیش  هلو و  همزال 

بش هلان  رحس  هآ  ناور  کشا  لد ، زوس 

منیب یم  امش  فطل  رظن  زا  همه  نیا 

نیچ هفان  نتخ و  کشم  تسا ز  هدیدن  سک 

منیب یم  ابص  داب  زا  رحس  ره  نم  هچ  نآ 

یلج رکذ  یفخ و  رکذ 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  مه  رکذ  دروم  رد 

هک نآ  یکی  تسا ، مسق  ود  رکذ  اریز  یفخ ، رکذ  مود  رکذ  زا  دارم  دـشاب و  یلج  رکذ  نیتـسخن  رکذ  زا  روظنم  تسا  نکمم  فلا - 
تاذ هجوتم  شیوخ  بلق  اب  هک  نآ  مود  هّللا .» ّالا  هلا  ـال   » دـیوگب ًـالثم  هک  نیا  دـننام  دوش ، ادـخ  داـی  هب  منرتم  دوخ  ناـبز  اـب  ناـسنا 

.دنک دای  لد  رد  ار  ادخ  دوش و  تیهولا  سدقم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  میلک  یسوم  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  روط  نامه  یبلق ، دای  يارب  تسا  همدقم  ینابز  رکذ 

.(3)« يِرْکِِذل َهولَّصلا  ِِمقَا  «َو 

(. هدب ماجنا  راداپب و  نم  دای  يارب  ار  زامن  )

دایز یبلق  دای  هب  تبسن  ار  وا  ییادیـش  یگنـشت و  ینابز ، رکذ  هطـساو  هب  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ترابع  نیا  رد 
.دنک

َكاِّیا  » نابز هب  ههارمگ ، تسا و  ههاریب  رد  لد  یلو  تسادخ ، مان  هب  منرتم  نابز  یهاگ 

ص:218
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.2  / نونمؤم - 1

.142  / ءاسن - 2
.14  / هط - 3
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یم يرگید  زا  تناعتـسا  لد  رد  یلو  دیوگ ، یم  نیعَتْـسَن » َكاِّیاَو   » نابز هب  دراد و  رگید  دوبعم  اهدص  لد  رد  یلو  دیوگ ، یم  ُُدبْعَن »
.دیوج

.یهاس تسا و  لفاغ  لد  یلو  دیوگ ، یم  ار  ادخ  رکذ  نابز  مه  یهاگ 

مراد تربارب  ردنا  لد  يور  هن  رگا 

مراذگن زامن  باسح  زامن  نآ  نم 

نم دیاب و  هتشرف  نوچ  تفص  هب  ناوخ  زامن 

مراتفرگ دد  وید و  تفص  رد  زونه 

تسین زامن  دنز  رب  گس  هب  هماج  هک  یسک 

مراد لغب  رد  هک  دریذپ  هک  نم  زامن 

يزاـمن یب  زا  رتهب  بتارم  هب  تسا و  يرهاـظ  فیلکت  طاقـسا  بجوم  زاـمن  درجم  هک  روط  ناـمه  تسین ، شقن  یب  رکذ  درجم  هتبلا 
.ددرگ یمن   (1)« ِرَکنُْملاَو ِءاَشْحَفلا  ِنَع  یْهنَت  َهولَّصلا  َّنِا   » دنک و یمن  افیا  ار  دوخ  یـساسا  شقن  دـشابن  هجوت  حور و  رگا  یلو  تسا ،

ناگدنب

ادخ دای  زا  حور ، نآ  يارب  يدبلاک  ار  منرت  نیا  یبلق و  رکذ  يارب  دنهد  یم  رارق  يا  همدقم  ار  یناسل  رکذ  نیا  یهلا ، يایلوا  ادـخ و 
: دیوگ یم  شیاعد  رد  نادجاس  ماما  زاین ، زار و  هصرع  زاورپدنلب  هک  روط  نامه  شمارآ ، وا  اب  تاجانم  زا  دنرب و  یم  تذل 

.(2)« ِیَتبْرُک ُفْشَکَو  ِیتَعَْول  ُدَْرب  ِیتَّلُغ َو  ُءافِشَو  ِیتَّلِع  ُءاوَد  َكَْدنِع  ِیتَحار َو  یحْوَر َو  َِکتاجانُم  یف  «َو 

ندـش فرطرب  ملد و  ترارح  یکنخ  مرگج و  زوس  دوبهب  مدرد و  يوراد  تسوت  دزن  ما و  یتـحار  یمّرخ و  تسوت  تاـجانم  رد  (و 
(. ما يراتفرگ 

هلو و يرکذ  ره  زا  هک  يروط  هب  نادرگ  رتشیب  ترکذ  هب  تبـسن  هظحل  هب  هظحل  ارم  قاـیتشا  هک  دـشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  ب - 
زاینو زار  رد  قرغ  دـنک و  یم  زاورپ  تیدوبع  نامـسآ  رد  هک  یفراـع  موش ، لـسک  هتـسخ و  دوز  هک  نآ  هن  ددرگ  رتشیب  نم  قاـیتشا 

.ددرگ یم  رت  هتخادگ  شقشع  شتآ  رتشیب و  شقایتشا  هظحل  هب  هظحل  تسا 

رگا یلو  دنک ، یم  مه  تذل  ساسحا  هکلب  دوش  یمن  هتسخ  اهنت  هن  دشاب  هتشاد  یبلق  دای  هب  تیانع  هجوت و  ینابز  رکذ  رد  ناسنا  رگا 
.دوش مامت  شیاعد  نتم  دهاوخ  یم  رتدوز  هچ  ره  دشاب  هتشادن  دوبعم  اب  تاجانم  زاین و  زار و  هب  یهجوت 

ص:219
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.45  / توبکنع - 1
.نیدیرملا هنماثلا  رشع ، هسمخ  تاجانم  - 2
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نوگانوگ ياه  هتساوخ 

يایلوا یلو  ...و  دـنزرف  هب  یمراهچ  ملع و  هب  یموس  تورث ، هب  يرگید  دراد و  تسایر  هب  مامتها  یکی  .تسا  نوگانوگ  دارفا  مامتها 
ره رابتعا  شزرا و  تیمها و  هتبلا  دـنهد ، یم  رارق  وا  ریـسم  رد  ار  زیچ  همه  هتخود و  وا  برق  دـنوادخ و  هب  ار  دوخ  تمه  مامت  یهلا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  نانچمه  تسوا ، تّمه  هزادنا  هب  مه  یسک 

.(1)« ِِهتَّمِه ِرْدَق  یلَع  ِلُجَّرلا  ُرْدَق  »

(. تسوا تّمه  هزادنا  هب  سک  ره  شزرا  )

: دیامرف یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  ترابع  نیا  رد  ماما 

یم نارگن  نآ  راـبدا  زا  هن  دـنوش و  یم  دنـسرخ  اـیند  لاـبقا  هب  تبـسن  هن  اـهنآ  .تسا  يونعم  روـما  رد  یهلا  ياـیلوا  یناـمداش  فـلا :
: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچمه  دندرگ ؛

.(2)« ْمُکاتا اِمب  اوُحَْرفَت  مُکَتاَف َو ال  ام  یلَع  اْوَسأَت  ْالیَِکل  »

(. دیدرگن داشلد  هدیسر  امش  هب  هچنآ  هب  دیروخن و  فسأت  هتفر  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  )

اب تاجانم  رد  وا  یتحار  ینامداش و  اهنت  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  روط  نامه  هکلب ،

(3) .تسا راگدرورپ 

دوجو و  مّویق »  » وا اهنت  هک  دنراد  دنوادخ  هب  یگتسباو  اهنت  یهلا  يایلوا  .تسا  ریذپ  ناکما  یهلا  يامسا  وترپ  رد  اهنت  يراگتسر  ب :
: هک دراد  وا  هب  ماوق  تسوا و  زا  تسه  هچ  ره  یتسه  ملاع  رد  تسا ، رادیاپ 

ٌلِطاب   ِ هّللا الَخ  ام  ْیَش ٍء  ُّلُک  الَا 

(4) ُلئاز ََهلاحَم  میعَن ال  ّلُک  َو 

ِنآ زا  ارصحنم  تّزع  اریز  يرگید ، زا  هن  دنهاوخ  یم  وا  زا  اهنت  ار  تّزع  یهلا  يایلوا  تسا و  رّـسیم  وا  زیزع »  » مان وترپ  رد  اهنت  تّزع 
: دومرف هک  نانچمه  تسا ، دنوادخ 

ص:220

تمکح 44. هغالبلا ، جهن  - 1
.23  / دیدح - 2
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َنوُغَْتبَیَأ »

.(1)« اًعیمَج  ِ ِ هّلل َهَّزِعلا  َّنِاَف  َهَّزِْعلا  ُمُهَْدنِع 

(. تسا دنوادخ  ِنآ  زا  امامت  تّزع  انامه  دنراتساوخ !؟ ار  تّزع  نارفاک  زا  ناقفانم  ایآ  )

وه  » هک دـنرادن  میب  یـسک  چـیه  زا  یفاکلا .» وه   » هک دـنا  هتخود  وا  تیانع  هب  مشچ  اهنت  و  ینغلا » وه   » هک دنراتـساوخ  وا  زا  ار  ءاـنغ 
هک دنسانش  یمن  وا  زج  یسردایرف  و  رهاقلا »

«. داوَجلا وه   » هک دنرادن  یسک  تسد  هب  مشچ  و  یلوملا » وه   » هک دنریذپ  یمن  ار  يدحا  تیالو  ثیغُملا ،» وه  »

.(2)« يدَتْهُْملا َوُهَف    ُ هّللا ِدْهَی  ْنَم   » هک دنبلط  یم  وا  زا  اهنت  ار  تیاده 

.(3)« ِضْرَْالا ِتاَومَّسلا َو  ُرُون    ُ هّللَا  » هک دنهاوخ  یم  وا  زا  ار  تینارون  و 

.(4)« ِنیفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اَِذا  َو  : » دومرف هک  دنسانش  یم  ار  وا  اهنت  يرامیب  ماگنه  رد 

.(5)« ُهبْسَح َوُهَف    ِ هّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو   » هک دنراد  لکوت  وا  هب  طقف  روما  تامهم  رد  و 

رد قرغ  دنرادن و  هجوت  يراّید  هب  وا  تایانع  ادخ و  هب  زج  دننیب و  یم  وا  تافص  یهلا و  ءامسا  وترپ  رد  ار  زیچ  همه  هک  نآ  هصالخ 
.دنتسه وا  محارم  راونا و 

دنداد متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود 

دنداد متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردناو 

دندرک متاذ  وترپ  هعشعش  زا  دوخیب 

دنداد متافص  یلجت  ماج  زا  هداب 

یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ 

لامج فصو  هنیآ  نم و  يور  نیا  زا  دعب 

دنداد متاذ  هولج  زا  ربخ  اج  نآ  رد  هک 

يراگدرورپ سدق  هاگیاج  هب  فّرشت 
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هب ناهج  نیا  دهد ، رارق  سدـق  يارـس  هب  نتـسویپ  ناهج و  نیا  زا  نتـسر  اب  طابترا  رد  ار  وا  مامتها  هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ماما 
، دننک زاورپ  سدق  ملاع  هب  هدیهر و  رتدوز  هچ  ره  دنهاوخ  یم  یهلا  يایلوا  هک  تسا  ینادنز  هلزنم 

هک یهاگیاج  یلو  دشاب ، یم  ناهانگ  اب  هارمه  تساهیراتفرگ و  اب  هارمه  تسا ، بئاصم  اب  هارمه  تساهیگدولآ ، اب  هارمه  ناهج  نیا 
تشهب زا  ترابع  هانگ ، هن  تسا و  يراتفرگ  هن  نآ  رد 

ص:221

.139  / ءاسن - 1
.178  / فارعا - 2

.35  / رون - 3
.80  / ءارعش - 4

.3  / قالط - 5
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تسین و یگدولآ  چیه  اجنآ  رد  .دـنک  یم   (2)« قْدِص دَعْقَم   » »(1) و مَالَّسلاِراَد  » هب ریبعت  نآ  زا  میرک  نآرق  هک  دـشاب  یم  نادـیواج 
: دومرف هک  تسا  یتمالس  یکاپ و  رسارس  هکلب  درادن ، دوجو  یمیثأت  وغل و  چیه 

.(3)« امَالَس امَالَس  ًالِیق  ِّالا  امِیثْاَت *  اْوَغل َو ال  اهِیف  َنوُعَمْسَی  «ال 

یتشز يدـب و  ره  زا  تمالـس  ملاس و  اـه  هتفگ  ماـمت  ار و  رگیدـکی  هب  هاـنگ  تبـسن  هدوهیب و  نخـس  دنونـش  یمن  تشهب )  ) نآ رد  )
(. تسا

يرگید یهلا و  ءامسا  لیذ  رد  نتسیز  یکی  دشاب ، یم  راتساوخ  دنوادخ  زا  ار  ود  نیا  تسا و  زیچ  ود  هب  شمامتها  مالـسلا  هیلع  ماما 
.يراگدرورپ ياقل  سدق و  هاگیاج  هب  فرشت 

ص:222

.25  / سنوی - 1
.55  / رمق - 2

.26  - 25  / هعقاو - 3
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مراهچ یس و  شخب 

هراشا

«. اعْفَن اَهل  ُِکْلمَا  اْعفَد َو ال  یِسْفَِنل  ُرِْدقَاال  یِّنِاَف  َِکتاضْرَم  ْنِم  ِِحلاّصلا  يَْوثَملا  َِکتَعاط َو  ِلْهَا  ِّلَحَِمب  ِینَتْقَْحلَا  ِّالا  َْکیَلَع  َِکب  یهِلا  »

همجرت

اریز ییامرف ، قحلم  دوخ  يدونـشخ  زا  يا  هتـسیاش  هاگیاج  تعاط و  لها  لحم  هب  ارم  هک  مهد  یم  دنگوس  تدوخ  هب  ار  وت  مدوبعم !
.متسین شیوخ  هب  تبسن  یتعفنم  بذج  کلام  ای  مرادن و  دوخ  زا  ار  ررض  عفد  ناوت  نم 

هژاو

.هاگیاج يوثم :

حرش

نیمه دراد  دوجو  هک  يدنگوس  اهنت  اعد  نیا  یمامت  رد  دهد ، یم  دنگوس  شدوخ  هب  ار  دنوادخ  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
سپـس دـشاب ، یم  تیمها  زئاح  رایـسب  هک  دراد  يا  هژیو  تساوخرد  ماما  دوش  یم  مولعم  ور  نیا  زا  مسق ، نیرتمهم  هب  مه  نآ  تسا ،

: دیامرف یم  حرطم  ار  شیوخ  هتساوخ  ود  ترضح 

ناکین اب  یهارمه 

ناحلاص و ناکین و  اب  تمزالم  یهارمه و  هب  يرایسب  دیکأت  تایاور ، میرک و  نآرق  رد 

ص:223
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.تسا هدیدرگ  نارفاک  نارگمتس و  زا  يرود  هب  ًالباقتم 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

.(1)« َنیقِداَّصلا َعَم  اُونوُکَو    َ هّللا اوُقَّتا  اُونَما  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  ای  »

(. دیشاب نایوگتسار  اب  دیزروب و  یهلا  ياوقت  دیدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا  )

: دیامرف یم  زین  و 

.(2)« َنیعِکاَّرلا َعَم  اوُعَکْرا  َهوکَّزلا َو  اُوتا  َهولَّصلا َو  اوُمیقَا  «َو 

(. دینک عوکر  ناگدننک  عوکر  اب  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپ  هب  ار  زامن  (و 

.دریگ رارق  ناگدننک  عوکر  هرمز  رد  ناسنا  هک  يروط  هب  تسا ، هدش  یعمج  هتسد  تدابع  هب  هیصوت  تفگ  ناوت  یم  اج  نیا  رد 

چیه هب  دشاب و  هدوب  دنناوخ  یم  ار  ادخ  ماش  حبـص و  هک  یـصلخم  دارفا  اب  هتـسویپ  هک  دهد  یم  روتـسد  شربمایپ  هب  لاعتم  دـنوادخ 
: دیامرف یم  هک  نانچمه  .دشابن  نادرگ  يور  اهنآ  زا  هجو 

ْنَم ْعُِطت  اْینُّدلا َو ال  ِهویَْحلا  َهَنیِز  ُدیُرت  ْمُْهنَع  َكاْنیَع  ُدْعَت  الَو  ُهَهْجَو  َنوُدیُِری  ِّیِشَعلا  ِهودَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  «َو 
.(3)« اًطُُرف ُهُْرمَا  َناکَو  ُهاوَه  َعَبَّتاَو  انِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  انلَفْغَا 

هک ادابم  دننک و  یم  هدارا  ار  وا  دنناوخ و  یم  ماش  حبـص و  ار  دوخ  يادخ  هک  یـشاب  يدارفا  اب  نک  راداو  ار  تدوخ  ییابیکـش  اب  (و 
تنیز و هک  ینادرگرب  ار  دوخ  مشچ  ناشیا  زا 

میا و هتشاد  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  يو  لد  هک  ار  یسک  نکم  يوریپ  یشاب و  لیام  ار  ایند  رویز 

(. تسا یطارفا  هناراکزواجت و  وا  تیعضو  دنک و  یم  يوریپ  ار  سفن  ياوه 

دنتساوخ یم  دندوب ، مهبولق » هفلؤم   » هرمز رد  هک  شیرق  رافک  زا  یخرب  هک  دنا  هتشون  نآ  دعب  لبق و  تایآ  هیآ و  نیا  لوزن  نأش  رد 
ناشیا يارب  ار  یتقو  هک  دنداد  داهنشیپ  اهنآ  دندوب ، نیملسم  يارقف  زا  يا  هدع  ناشیا  درگ  یلو  دنوش ، بایفرش  مرکا  لوسر  تمدخ 

رارق

هناربکتم داهنشیپ  در  رد  روبزم  تایآ  تسد ، یهت  ریقف و  ناناملسم  يارب  مه  ار  ینامز  هداد و 
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.دش لزان  ناشیا  هناهاوخدوخ  و 

لمحت نک ، لمحت  دشاب  راوشد  تخس و  مه  وت  رب  دنچ  ره  ینعی  ربصاو ؛» : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  تقد  لباق  هتکن 
دننک و ضوع  هک  دنتـشادن  یکاشوپ  رقف  رثا  رد  اهنآ  اریز  ناشیا ؛ هناصلخم  تدابع  كاپ و  نامیا  يارب  ار  اهنآ  هناریقف  تیعـضو  نک 

(1) .دندش یم  رضاح  اهزامن  هب  هنهک  هنیمشپ و  كاشوپ  نامه  اب 

نادب اب  ینیشنمه  زا  یهن 

ضرتعم و دارفا  زا  هک  دهد  یم  روتـسد  دنوادخ  هک  روط  نامه  دـیامن ، یم  یهن  ناملاظ  نارفاک و  اب  یهارمه  زا  میرک  نآرق  ًالباقتم 
: دیامرف یم  هک  نانچ  دشاب ، هتشادن  یتسشن  هجوت  رکذت و  زا  سپ  ناملاظ  اب  دنک و  يریگ  هرانک  یهلا  تایآ  هب  تبسن  ریگ  هدرخ 

يرکِّذلا َدَْعب  ْدُعْقَت  الَف  ُناَْطیَّشلا  َکَّنَیِْـسُنی  اَِّما  ِهِْریَغ َو  ٍثیدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَاَف  اَِنتایا  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اِذا  «َو 
.(2)« َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا  َعَم 

زا ریغ  يراتفگ  دراو  هک  نآ  ات  نیزگ  يرود  اهنآ  زا  دننک  یم  ام  تایآ  رد  يریگ  هدرخ  هک  ار  يدارفا  يدرک  هدهاشم  هک  یماگنه  )
هک نآ  زا  دعب  داد ، تشومارف  ناطیش  هچنانچ  دنوش و  نآ 

(. نکم تسلاجم  ناملاظ  هورگ  اب  يدش  رکذتم 

: دیامرف یم  تسا و  هتشاد  يدب  نیشنمه  ایند  نیا  رد  هک  دیامن  یم  میسرت  تمایق  زور  رد  ار  یسک  راب  فسا  تلاح  میرک  نآرق 

ِنَع ِینَّلَـضَا  ْدََـقل  ًالیلَخ *  انَالُف  ْذِـخَّتَا  َْمل  ینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  ًالیبَس *  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  اـی  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  «َو 
.(3)« ًالوُذَخ ِناَْسنِِْالل  ُناَْطیَّشلا  َناَک  ینَءاج َو  ِْذا  َدَْعب  ِرْکِّذلا 

يا نم ، رب  ياو  يا  مدـش ، یم  هارمه  ربمایپ  اب  شاک  يا  دـیوگ : یم  دریگ ، یم  زاگ  نادـند  اب  ار  شیوخ  ياهتـسد  ملاـظ  هک  يزور  )
فرحنم دوب  هدمآ  نم  يوس  هب  هک  نآ  زا  دعب  ربمایپ ) نانخس  نآرق و   ) رکذ يوریپ  زا  ارم  مدوب ، هتفرگن  دوخ  تسود  ار  ینالف  شاک 

درک و هارمگ  و 
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(. تسا ناسنا  يراوخ  نالذخ و  ببس  ناطیش 

هب ایند  رد  تسا ، تشحو  رارف و  بجوم  ترخآ  رد  یگدنمرـش و  ثعاب  ایند  رد  .تسا  ترخآ  ایند و  تفآ  نیرت  گرزب  دـب  تسود 
.منهج هب  ترخآ  رد  دشک و  یم  دایتعا 

نیشنمه دروم  رد  حیسم  ترضح  نخس 

؟ میشاب هتشاد  تسلاجم  یسک  هچ  اب  هک  دندرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  نویراوح 

.(1)« ُهُقِْطنَم ْمُکِْملِع  ِیف  ُدیِزَی  ُُهلَمَع و  ِهَرِخآلا  ِیف  مُُکبِّغَُری  ُُهتَیْؤُر و    َ هّللا ُمُکُرِّکَُذی  ْنَم  : » دومرف راوگرزب  نآ 

(. دیازفیب امش  ملع  هب  شراتفگ  دیامن و  بیغرت  ترخآ  هب  ار  امش  شلمع  دزادنا و  ادخ  دای  هب  ار  امش  شرادید  هک  سک  نآ  اب  )

.(2)« مِهِطَخَِسب ُهاضِر  اوُسِمَْتلا  مِهِضُْغِبب َو  ِهَیِلا  اُوبَّبَحَت  یِصاعَْملا و  ِلْهأ  نِم  ِدُْعْبلِاب    ِ هّللا َیِلا  اُوبَّرَقَت  : » دومرف سپس 

راگدرورپ ياضر  نانآ  ینمشد  اب  دینک و  بلج  ار  وا  تیبوبحم  نانآ  ضغب  اب  دیوش و  کیدزن  دنوادخ  هب  نایصع  لها  زا  يرود  اب  )
(. دیوش راتساوخ  ار 

تسلاجم دروم  رد  یتایاور 

.دییامن نآ  زا  يرادرب  هرهب  دیدرک ، هدهاشم  ار  تشهب  ياهناتسب  زا  یغاب  رگا  دومرف : مرکا  ربمایپ 

؟ تسیچ تشهب  غاب  زا  امش  روظنم  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ :

.(3) نینمؤم سلاجم  دومرف :

نک يریگ  هرانک  رـش  لها  زا  يدرگ و  بوسحم  نانآ  زا  ات  شاب  ریخ  لها  اب  دـیامرف : یم  یبتجم  ماما  شدـنزرف  هب  نینمؤملاریما  ماما 
(4) .یشاب ادج  اهنآ  زا  ات 
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.تسا هتشاد  رذحرب  نآ  ءوس  بقاوع  زا  هدومن و  یهن  نادب  اب  تسلاجم  زا  هک  دراد  دوجو  مه  یناوارف  تایاور 

.(1)« ِساّنلا ِلاّهُج  ْنِم  َّرَف  ْنَم  ساّنلا  ُمَکْحَا  : » دومرف مرکا  ربمایپ 

(. دزیرگب لاهج  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  میکح  )

؟ تسا ّرش  بحاصم  مادک  هک  دیسرپ  نانمؤم  ریما  زا  یماش  يدرم  ریپ 

.(2)« هّللا َهیِصْعَم  ََکل  ُنِّیَزُْملَا  : » دومرف ترضح 

(. دهد هولج  ابیز  ار  یهلا  تیصعم  وت  يارب  هک  یسک  )

.تسا هتشاد  رذحرب  ناگدرم  تسلاجم  زا  مرکا  ربمایپ 

؟ تسیچ ناگدرم  اب  ینیشنمه  زا  امش  روظنم  هک  دش  لاؤس  ناشیا  زا 

.(3)« ِماکْحَالا نَع  ٍِرئاج  ِنامیإلا و  ِنَع  ٍّلاض  ِّلُک  ُهَسلاُجم  : » دومرف

(. فرحنم یهلا  نیمارف  ماکحا و  زا  دشاب و  هارمگ  نامیا  زا  هک  یسک  ره  اب  ینیشنمه  )

: دومرف هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 

.(4)« ٌفَْرتُم ٍِّینَغ  ُّلُک  »

(. نارذگ شوخ  دنمتورث  مدآ  ره  )

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

.(5)« ُهَُرثَا ُُحبْقَی  ُهُرَْظنَم َو  ُنُسْحَی  ِلُولْسَْملا  ِْفیَّسلاَک  ُهَّنِاَف  ِریرَّشلا  َهَبَحاصُم  َكاّیإ َو  »

یم تشز  حـیبق و  شرثا  یلو  تسا ، بوخ  شا  هرظنم  هک  تسا  يا  هنهرب  ریـشمش  دـننام  وا  اریز  رورـش ، مدآ  اـب  یهارمه  زا  زیهرپب  )
(. دشاب

: دیامرف یم  مه  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

.(6)« ٌقَْحُلم ِّرَّشلِاب  َّرَّشلا  َّنِاَف  ِقاَّسُفلا  َهَبَحاَصُم  َكاّیإ َو  «َو 

(. ددرگ یم  رش  هب  قحلم  رش  اریز  قاّسف ؛ اب  یهارمه  زا  زیهرپب  )
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دش قرغ  راتفرگ  راتفردب  ردپ  اب  تبحاصم  رثا  رد  هک  یکین  ناوج  ناتساد 

يا هیلب  رگا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماما  دنا ، هتـشاد  یم  رذحرب  ناراکدب  ناهارمگ و  اب  تسلاجم  زا  هتـسویپ  راهطا  همئا 
مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  هاپـس  رد  هک  دـیامرف  یم  نایب  ار  یناتـساد  سپـس  دریگ ، یم  ارف  مه  ار  دـب  مدآ  بحاصم  ددرگ  لزاـن 

نیا تشذگ ، ایرد  زا  یـسوم  ترـضح  هک  یماگنه  درب ، یم  رـس  هب  نوعرف  رکـشل  رد  هتـشادن و  نامیا  شردپ  هک  دوب  نمؤم  یناوج 
نوعرف رکـشل  هک  یعقوم  دومنن ، روبع  ایرد  زا  میلک  یـسوم  اب  ور  نیا  زا  تشاد و  رارق  وا  رانک  رد  ردپ  هب  زردـنا  دـنپ و  يارب  ناوج 

.دیدرگ قرغ  اهنآ  اب  مه  ناوج  دش ، قرغ 

.دش ناسرپ  ار  وا  تیعضو  لیئربج  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 

اب یعافد  هلیـسو  دـش  لزاـن  تمقن  ـالب و  هک  یماـگنه  یلو  دوبن ، ردـپ  يأر  مه  وا  دـنک ، شتمحر  ادـخ  دـش ، قرغ  تفگ : لـیئربج 
(1) .تشاد دهاوخن  دوجو  دشاب  راکهنگ  هارمه  هک  یصخش 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.(2)« ٌنِمُؤم ِهِیف  ُباُعی  وَا  ٌماَِما  ِهِیف  ُصَقَتُنی  اِسلْجَم  ُسِلْجَی  الَف  ِرِخْالا  ِموَْیلاو    ِ هّللِاب ُنِمُؤی  َناک  ْنَم  »

بیع ینمؤم  هب  تبسن  ای  دوش  یم  تمذم  یماما  هب  تبـسن  هک  دنیـشن  یمن  یـسلجم  رد  دراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  سک  نآ  )
(. ددرگ یم  ییوج 

باتک رد  ءاملع  ریاس  یسلجم و  موحرم  هک  تسا  هدیسر  نادب  اب  تسلاجم  زا  زارتحا  ناکین و  اب  تسلاجم  دروم  رد  يرایسب  تایاور 
(3) .دنا هدومرف  نایب  هرشعلا 

یهلا تعاط  لها  هاگیاج  رد  هک  دـهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـنگوس  اـب  اـعد  زا  هرقف  نیا  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
.دشاب

ياهتیلوئسم هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دیامرف : یم  فینح  نب  نامثع  هب  همان  نایاپ  رد  ماما 

ص:228

هیلع يداـه  ماـما  اـی  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ماـما  هـک  دراد  لاـمتحا  تـیاور  رد  نسحلاوـبا  ماـما  ص 195 ، ج74 ، راونـألا ، راـحب  - 1
.دشابمالسلا

ص377. ج2 ، یفاک ، زا  لقن  هب  ص 213 ؛ ج74 ، راونألا ، راحب  - 2
ص183. ج74 ، راونألا ، راحب  - 3
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: دیامرف یم  سپس  دزادرپ ، يراد  هدنز  بش  هب  ادخ  هار  رد  دناسر و  ماجنا  هب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  بجاو 

ِلوُِـطب ْتَعَّشَقَت  مُهُهاَفِـش َو  ْمِهِّبَر  ِرْکِذـِب  ْتَـمَهْمَه  ْمُُهبوـُنُج َو  مِهِعِجاَـضَم  ْنَـع  ْتَفاَـجَتَو  ْمِهِداَـعَم  ُفْوَـخ  ْمُهَنوـُیُع  َرَهْـسَا  ٍرَـشْعَم  ِیف  »
.(1)« ْمُُهبُونُذ ْمِهِراَفِْغتْسا 

رد راـگدرورپ  داـی  هب  ناـشیاهبل  هتفرگ و  اـهرتسب  زا  ولهپ  هدوبر و  ناشناگدـید  زا  ار  باوخ  داـعم ، زا  سرت  هک  تسا  یهورگ  ءزج  )
(. دنا هدودز  ار  ناهانگ  ینالوط  رافغتسا  اب  هدوب و  تکرح 

: دیامرف یم  سپس 

.(2)« َنوُِحْلفُْملا ُمُه    ِ هّللا َبْزِح  َّنِا  الَا    ِ هّللا ُبْزِح  َِکئلُوا  »

(. دنشاب یم  راگتسر  دنوادخ  بزح  انامه  دنتسه و  دنوادخ  بزح  اهنآ  )

رد نازارفرـس ، نآ  لفحم  رد  روضح  تسا  شخب  تذـل  هچ  تساهـشزرا و  نیرتهب  زا  یکی  ناحلاص  ناکین و  ناـیم  رد  نتـشاد  رارق 
یلعا ألم  رد  یمیـسرت  ناگدـنب  زا  هک  یهاگ  نآ  نانآ ، عمج  رد  نتـسیز  تسا  نیرفآ  راختفا  هچ  و  یهلا ، ناگتفیـش  ناقـشاع و  نایم 

ار اهبش  هک  دشاب  يدارفا  نایم  رد  یمدآ  دریگ ، یم  ماجنا  نانآ  لامعا  زا  یساکعنا  ددرگ و  یم  رهاظ 

يارب دـهج  دـج و  رد  مه  ار  اهزور  هدوب و  یهلا  زادـگ  زوس و  زاین و  زار و  رد  ار  اهبـش  تمدـخ ، هب  ار  اهزور  هتخادرپ و  تدابع  هب 
.دنریگ رارق  یهلا  يایلوا  تقافر  رد  هدیشکرپ و  مه  ماجنارس  دنشاب و  هدرک  يرپس  وا  ناگدنب  هب  کمک  ادخ و 

هنادنسپادخ تّیعقوم 

لمع ره  ینعی  .دشاب  یم  َِکتاضْرَم » ْنِم  ِحلاّصلا  يَْوثَْملاَو   » تسا راتـساوخ  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یمود  عوضوم 
.دشاب وا  يدونشخ  بجوم  هک  دیامیپب  ار  يریسم  دشاب و  یضار  ادخ  هک  دنک  يراک  ناسنا  دشاب ، یهلا  تیاضر  دروم  هک  یحلاص 

دنوادخ زا  نینمؤملاریما  .دندنسپ  یم  ار  وا  دنسپ  اهنت  دنبلط و  یم  ار  بوبحم  تیاضر  اهنت  دوخ  راتفر  لامعا و  هیلک  رد  یهلا  يایلوا 
هدوب و وا  ریسم  رد  شیاهراک  هیلک  هک  دهاوخ  یم 

ص:229

همان 45. هغالبلا ، جهن  - 1
.22  / هلداجم - 2
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: دنک یم  ضرع  یهلا  رضحم  رد  هک  روط  نامه  دشاب ، وا  تمدخ  رد  هتسویپ 

.(1)« ادَمْرَس َِکتَمْدِخ  یف  یلاح  ادِحاو َو  ادْرِو  اهُّلُک  يِدارْوَا  یلاَمْعَا َو  َنوُکَت  یّتَح  »

(. مشاب وت  تمدخ  رد  هشیمه  يارب  دوش و  يدحاو  درو  نم  داروا  لامعا و  مامت  هک  يروط  هب  )

هیلع ماما  .یلمع  يرظن و  ناـفرع  نامـسآ  نازاورپ  دـنلب  يارب  هژیو  هب  دـهد  یم  يولع  راـتفر  راـتفگ و  هک  تسا  یـشزومآ  کـی  نیا 
یم دوخ  هب  هدیزگرام  نوچ  هک  یهاگ  نآ  مه  هنازور ، داهج  رد  مه  هنابـش و  تدابع  رد  مه  دوب ، ادخ  يارب  شتاکرح  مامت  مالـسلا 

یهاگ نآ  مه  درب ، یم  هلمح  نمـشد  زا  یهوبنا  رب  گنج  ههبج  رد  هک  ینامز  مه  تخیر و  یم  کشا  تیهولا  هاگـشیپ  رد  دیچیپ و 
تواضق یسرک  رب  ءاضقلا » هّکد   » رد هک  ینامز  مهو  داد  یم  يرادلد  اهنآ  هب  تسشن و  یم  میتی  ناکدوک  رانک  رد  هتـسب  يور  اب  هک 

.دوب راگدرورپ  تعاطا  تدابع و  لاح  رد  شا  همه  دومن ، یم  رداص  ار  یهلا  مکح  هتفرگ و  رارق  تموکح  و 

یم ار  بوبحم  ياـضر  دـنهد و  یم  ناـج  هار  نیا  رد  یتح  تسوا  يدونـشخ  طـقف  یگدـنز  ماـمت  رد  یهلا  ياـیلوا  روظنم  فدـه و 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  فصو  رد  دنوادخ  هک  نانچمه  دنبلط ؛

.(2)« ِداَبِْعلِاب ٌفُؤَر    ُ هّللا َو    ِ هّللا ِتاَضْرَم  َءاَِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  «َو 

(. تسا نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دنوادخ و  تیاضر  تفایرد  يارب  دنشورف  یم  ار  دوخ  مدرم  زا  یخرب  )

 : تفگ یم  شیوخ  ياعد  رد  مه  مالسلا  هیلع  نادیهش  دیس  نافراع و  ماما 

«. كدَقَف ْنَم  َدَجَو  اذام  »

(. تسا هداد  تسد  زا  ار  وت  هک  سک  نآ  تسا  هتفای  زیچ  هچ  )

كاله دصق  دننک  یم  را  منمشد  رازه 

كاب مرادن  نانمشد  زا  یتسود ، وت  مرگ 

دراد یم  هدنز  وت  لاصو  دیما  ارم 

كاله میب  تسوت  رجه  زا  ممد  ره  هنرگو 

مهرم يرگید  هک  هب ، ینز  مخز  وت  رگا 

كایرت يرگید  هک  هب ، یهد  رهز  وت  رگو 

ص:230
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.لیمک ياعد  - 1
.207  / هرقب - 2
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ادبا انتایح  یلتق  کفیس  برضب 

كادف نوکی  نا  باط  دق  یحور  ّنال 

دنیب اجک  رظن  ره  ییوت  هک  نانچ  ار  وت 

كاردا دنک  یسک  ره  دوخ  شناد  ردق  هب 

ظفاح دوش  ناهج  زیزع  قلخ ، مشچ  هب 

كاخ رب  تنکسم  يور  دهن ، وت  رد  رب  هک 

؟ تسیچ رد  دنوادخ  يدونشخ 

هک نانچمه  تسا ، یتیانع  تمعن و  ره  زا  رترب  مه  ترخآ  رد  یتح  تسا  یهلا  يالاو  ناتـسود  يوزرآ  لامآ و  تیاهن  یهلا  ناوضر 
رترب ار  وا  ناوـضر  دروآ  یم  ناـیم  هب  ندـع  تاـنج  زا  نخـس  هدرمـش و  رب  ار  یتـشهب  يورخا و  ياـهتمعن  هک  یماـگنه  میرک  نآرق 

: دیامرف یم  هدومن و  یفرعم 

َنِکاَسَم اهِیف َو  َنیِدلاخ  ُراْهنَْالا  اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا    ُ هّللا َدَعَو  »

.(1)« ُمیظَْعلا ُزْوَفلا  َوُه  َِکلذ  ُرَبْکَا    ِ هّللا نِم  ٌناَوْضِر  ٍنْدَع َو  ِتاّنَج  یف  ًهَبِّیَط 

هنادواـج نآ  رد  تسا  ناور  ییاـهرهن  اـهنآ  ياـهتخرد  ریز  رد  هک  ییاـهغاب  هب  ار  نمؤـم  ناـنز  نادرم و  تسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  )
يزوریف يراگتـسر و  نیا  تسا و  رترب  ادـخ  يدونـشخ  .ندـع و  ياهتـشهب  رد  يا  هزیکاپ  وکین و  تاراـمع  نینچمه  دوب و  دـنهاوخ 

(. تسا یگرزب  رایسب 

؟ دروآ تسد  هب  ناوت  یم  یهار  هچ  زا  تسیچ و  رد  وا  يدونشخ  دنوادخ و  تاضرم  دید  دیاب  لاح 

راهظا سپـس  دنتـسه ، مدرم  نیرتهب  اهنآ  دیامرف : یم  دـنهد  یم  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  يدارفا  دروم  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  نآ  زا  دعب  دنشاب و  یم  یضار  دنوادخ  زا  ناشیا  مه  تسا و  یضار  اهنآ  زا  دنوادخ  مه  هک  دراد  یم 

.(2)« هَّبَر َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  »

(. دشاب كانمیب  دنوادخ  زا  هدوب و  تیشخ  ياراد  هک  تسا  يدرف  يارب  دنوادخ  تیاضر  نیا  )

ص:231

.72  / هبوت - 1
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.8  / هنّیب - 2
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ردپ هچرگ  دنشاب  هتشادن  وا  نانمشد  هب  تبسن  یتبحم  هنوگ  چیه  هتـشاد و  ادخ  هب  نامیا  هک  يدارفا  دروم  رد  ینامـسآ  باتک  نیمه 
: دیامرف یم  زین  دشاب  ناشیا  نادنواشیوخ  ای  دنزرف و  ای 

.(1)« ْهنَع اوُضَر  ْمُْهنَع َو    ُ هّللا َیِضَر  »

: دیامرف یم  تمایق  فیرعت  رد  یسیع و  ترضح  اب  وگتفگ  نایرج  رد  دنوادخ 

ُزْوَْفلا َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَر  ْمُْهنَع َو    ُ هّللا َیِـضَر  اَدبَا  اهِیف  َنیدـِلاخُراَْهنَْالا  اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُُهقْدِـص  َنیقِداَّصلا  ُعَْفنَی  ُمْوَی  اذـه  »
.(2)« ُمیِظَْعلا

اهنآ ياهتخرد  ریز  رد  هک  تسه  ییاهتـشهب  اـهنآ  يارب  دـشخب ، یم  دوس  ناـشراتفگ  یتسار  ار  نایوگتـسار  هک  تسا  يزور  زورما  )
دنتسه دونشخ  دنوادخ  زا  مه  اهنآ  دشاب و  یم  یضار  نانآ  زا  دنوادخ  دنتسه ، اج  نآ  رد  هشیمه  يارب  دشاب ، یم  ناور  ییاهرابیوج 

(. گرزب يراگتسر  تسا  نیا  و 

زا تیـشخ  فوـخ و  وا و  زا   (3) يرازگرکـش ادـخ ، هب  نامیا  رد  یهلا  تیاـضر  دوش  یم  هدافتـسا  ینآرق  تاـیآ  عومجم  زا  هچنآ  و 
(8) و رفک رد  وا  تیاضر  مدع  هک  نانچمه  دشاب ، یم   (7) یحلاص هتسیاش و  لمع  ره  (6) و  تقادص ، (5) ناسحا نینچمه  (4) و  يو

روط هب  .تسا و   (9) هانگ

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلک 

.(10)« ِِهتَعاَِطب َِّالا  ُُهتاضْرَم  ُلاَُنت  «َو َال 

(. وا زا  يرادربنامرف  هطساو  هب  رگم  ددرگ  یمن  تفایرد  یهلا  يدونشخ  )

: دیامرف یم  زین  و 

.(11)« ِهتَعاِطب ٌنوْرقَم  ُهَناحبُس    ِ هّللا یَضِر  »

ص:231
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(. تسوا زا  تعاطا  اب  نیرق  ناحبس  دنوادخ  تیاضر  )

: دیوگ یم  شیوخ  تاجانم  رد  نیدجاسلا  رخف  نیدباعلا و  نیز  ماما 

.(1)« َِکبُْرق یِلا  یُنلِصُوی  ٍلَمَع  ِّلُک  َّبُحَو  َکُّبُِحی  ْنَم  َّبُحَو  َکَّبُح  َُکلَئْسَا  »

(. دنادرگ کیدزن  وت  هب  ارم  هک  یلمع  ره  تبحم  دراد و  تسود  ار  وت  هک  ار  یسک  ره  تبحم  تدوخ و  تبحم  مهاوخ  یم  وت  زا  )

کیدزن دنوادخ  هب  ار  وا  هک  تسا  یلمع  ره  تبحم  ناتـسود و  تبحم  راتـساوخ  يو  تبحم  تساوخرد  زا  سپ  راگدرورپ  زا  مه  وا 
.دنک

یهلا تردق  يرشب و  فعض 

یسْفَِنل ُرِْدقَا  ّینِاَف ال  : » دیوگ یم  عضاوت  یناهج  اب  تیهولا  سدقم  هاگشیپ  رد  ماما  هک  نآ  تسا  تیمها  زئاح  رایسب  هک  يرگید  هتکن 
هنوگ چیه  نم  «. ) اعفن اَهل  ُِکْلمَا  اعفَد َو ال 

(. میامن تظفاحم  شیوخ  يارب  مناوت  یمن  ار  یتعفنم  هنوگ  چیه  منک و  فرطرب  مناوت  یمن  دوخ  زا  ار  يررض 

هب زاـین  دوـجو  لـصا  رد  هک  روـط  ناـمه  درادـن و  دوـخ  زا  یتردـق  هنوـگ  چـیه  رـشب  هک  تـسناد  یم  یبوـخ  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع 
.تسا يدزیا  تایانع  هب  جاتحم  تداعس ، رد  هچ  تیاده و  رد  هچ  مه ، نادب  تاقلعتم  هیلک  رد  دراد  يراگدرورپ 
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مجنپ یس و  شخب 

هراشا

«. َكِْوفَع ْنَع  ُهُوْهَس  ُهَبَجَح  َکَهْجَو َو  ُْهنَع  َْتفَرَص  ْنَّمِم  یْنلَعْجَتَالَف  ُبینُْملا  َکُکُولْمَم  ُِبنْذُْملا َو  ُفیعَّضلا  َكُْدبَع  اَنَا  یهِلا  »

همجرت

زا ارم  ور  نیا  زا  منک ، یم  عوجر  بترم  هدومن و  هبانا  وت  هب  هک  مشاب  یم  وت  كولمم  متسه و  وت  راکهنگ  فیعـض  هدنب  نم  مدوبعم !
يا و هدومن  رظن  فرص  اهنآ  زا  هک  هدم  رارق  يدارفا 

.تسا هدش  وت  ششخب  وفع و  عنام  ناشیا  تلفغ  وهس و 

هژاو

« يرُْخا َدَْعب  ًهَّرَم  ِْهَیِلا  َعَجَر  ِْهَیِلا : َبان   » تسا عوجر  زا  دعب  عوجر  يانعم  هب  دـشاب  یلا »  » اب رگا  بون  تسا ، هدـش  هتفرگ  بون  زا  بینم :
یپ نآ  نأش  زا  هک  دنیوگ  هبئان  ار  هثداح  ددرگ ، یم  زاب  یپ  رد  یپ  شیودنک  هب  هک  دـنیوگ  بون  ار  لسعروبنز  هبانا ، تسا  نینچمه 

ندوب یپ  رد 

.(1) لمع صالخا  هبوت و  اب  تسادخ  يوس  هب  نتشگرب  ادخ ، هب  هبانا  تسا ،

حرش

؟ تسیچ زا  یهلا  يایلوا  رافغتسا 

ناسنا و یناوتان  فعض و  یکی  دیامرف : یم  هتکن  ود  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  لّوا  تمسق  رد 
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.يو هانگ  بنذ و  يرگید 

هجوت دـیاب  مود  عوضوم  اـما  دراد و  یهلا  يورین  ناوت و  هب  زاـین  تسا و  ناوتاـن  یلاـح  ره  رد  رـشب  اریز  تسا ، نشور  لّوا  عوـضوم 
هانگ زا  ياربم  راهطا  همئا  یهلا و  ناربمایپ  هک  تشاد 

نانآ هیعدا  هژیو  هب  ناشیا  نانخس  رد  هک  یتارابع  دروم  رد  ور  نیا  زا  دنشاب ، یم  نایصع  و 

هتکن هب  طقف  اج  نیا  رد  یلو  تسا ، هدـیدرگ  حرطم  یمالک  بتک  رد  هک  تسا  هدـش  یتاهیجوت  دـیامن  یم  هانگ  بنذ و  زا  تیاـکح 
.دوش یم  هراشا  يا 

رد هک  نآ  اب  یهلا  ياـیلوا  ور  نیا  زا  تسا و  راـگدرورپ  تیدوبع  ساپـس و  ماـجنا  زا  رـصاق  دـشاب  هک  یماـقم  هبترم و  ره  رد  ناـسنا 
رصاق و ار  دوخ  دندوب  تعاطا  یگدنب و  هجرد  تیاهن 

: اریز دنا ؛ هتسناد  یم  بنذم 

نتفگ وت  دمح  قح  میناوتن  ام 

الاب ملاع  نایبورک  همه  اب 

، دننک یم  رافغتسا  ارچ  دنیوج ، یم  راذتعا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  یهلا و  هتسجرب  يایلوا  ارچ 

؟ دنزیر یم  کشا  ارچ 

نیع رد  یلو  دـشاب ، یم  كاروخ  باوخ و  زا  ریزگان  تسا و  یگرزب  تمدـخ  رد  زور  هنابـش  یـصخش  میتسه ، یلثم  نایب  زا  ریزگان 
شهاگـشیپ رد  شیوخ  نتـسشن  زا  یتـح  دوخ و  كاروخ  باوخ و  زا  دـیامن  یم  گرزب  نآ  فرـص  ار  دوخ  تقو  ماـمت  هک  یلاـح 

نامز ماما  سدقم  رـضحم  رد  تعاس  دشاب 24  رارق  رگا  دـینک  ضرف  .دوش  یم  راسمرـش  لعفنم و  مه  اعقاو  دـهاوخ و  یم  ترذـعم 
؟ دینک یمن  یهاوخرذع  دوخ  ندیباوخ  زا  ایآ  دیور ، باوخ  هب  ناشیا  لباقم  رد  مه  یتعاس  دنچ  ارهق  دیرب و  رـس  هب  ادفلا  هل  انحاورا 
رد مه  یهلا  ياـیلوا  دـشاب ، یمن  نآ  رد  مه  ینایـصع  هنوگ  چـیه  اـعقاو  تسا و  يرورـض  مه  امـش  ندـیباوخ  نیمه  هک  یتروص  رد 

.دننک یم  یهاوخ  رذع  دوخ  یگدنز  تایرورض  زا  تیهولا  هاگشیپ 

: دنک یم  ضرع  تیهولا  هاگشیپ  رد  شیوخ  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َِکبُْرق َو ِْریَِغب  ٍروُرُس  ِّلُک  ْنِم  َکِْسنُا َو  ِْریَِغب  ٍهَحار  ِّلُک  ْنِم  َكِرْکِذ َو  ِْریَِغب  ٍهََّذل  ِّلُک  ْنِم  َكُرِفْغَتْسَا  «و 

.(1)« َِکتَعاط ِْریَِغب  ٍلْغُش  ِّلُک  ْنِم 
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ره زا  وت و  هب  ندش  کیدزن  نودـب  ینامداش  ره  زا  وت و  اب  سنا  نودـب  یتحار  ره  زا  وت و  دای  زا  ریغ  یتذـل  ره  زا  منک  یم  رافغتـسا  )
(. وت تعاط  نودب  یلاغتشا 

راگدرورپ يوس  هب  هبانا 

«. بینُْملا َکُکُولْمَم  «َو 

.ررکم تروص  هب  مه  نآ  تشگزاب ، عوجر و  هب  هراشا  مه  تسا و  یگدنب  هب  هراشا  مه  ترابع  نیا  رد 

.دیامرف یم  ناگدننک  هبانا  زا  دیجمت  هدومن و  هبانا  هب  هیصوت  اهراب  میرک  نآرق 

.(1)« َُهل اوُِملْسَا  ْمُکِّبَر َو  یِلا  اُوبِینَا  َو  : » دیامرف یم  دنوادخ 

(. دیوش وا  تاروتسد  داقنم  میلست و  دییامن و  راگدرورپ  هب  تشگزاب  )

: دیامرف یم  دیاتس و  یم  ار  لیلخ  میهاربا 

.(2)« ٌبِینُم ٌهاَّوَا  ٌمیلََحل  َمیِهاْربِا  َّنِا  »

(. دوب راگدرورپ  هب  هدننک  عوجر  رگ و  عّرضت  رایسب  رابدرب و  میهاربا  انامه  )

یهلا تیکلام 

رگا دـناسر ، یم  ددـم  يو  هب  هک  تسوا  هتـسویپ  تسوا و  هدـیرفآ  ناـسنا  اریز  تسا ؛ یعقاو  ناـسنا  ندوب  كولمم  یهلا و  تیکلاـم 
مه ناسنا  هبانا  .تاـقولخم  هیلک  شنیرفآ و  یماـمت  تسا  نینچمه  ددرگ ، یم  دوباـن  تسین و  یمدآ  دربب  ار  شیوخ  دادـما  يا  هظحل 

نادان تسا ، لهاج  درادـن  یتشگزاب  ادـخ  هب  هک  یـسک  .دراد  وا  ترطف  اب  یناوخمه  تسا و  دوخ  تیعقوم  هب  هجوت  تسوا ، راـختفا 
.دزیرگ یم  ادخ  رون  تملظ ز  هب  دور و  یم  ههاریب  هب  دناد ، یمن  ار  دوخ  رارطضا  تسا و 

نیاربانب هک  دیامن  یم  ضرع  دنک  یم  حرطم  ار  دوخ  هبانا  تیکولمم و  هک  نآ  زا  سپ  ماما  َکَهْجَو :» ُْهنَع  َْتفَرَص  ْنَّمِم  یْنلَعْجَت  الَف  »
هدنادرگرب يور  اهنآ  زا  هک  هدم  رارق  يدارفا  هرمز  رد  ارم 
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هب دراد و  تسود  ار  وا  تسوا ، قولخم  هدیدپ و  اریز  دراد ؛ تیانع  هتـسویپ  دوخ  هدنب  دبع و  هب  دنوادخ  .يرادـن  ییانتعا  ناشیا  هب  و 
.درادب رود  دنوادخ  تمحر  زا  ار  دوخ  دشاب و  ياپزیرگ  یمدآ  هک  یتروص  رد  رگم  دراد ؛ تیانع  شتیبرت 

یناسنا تلفغ  وهس و 

وهـس و هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  دـیامرف و  یم  هراـشا  یقیقد  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـج  نیا  رد  َكِْوفَع » ْنَع  ُهُوْهَـس  ُهَبَجَحَو  »
هک تسا  هدنب  نیا  هکلب  تسین ، ضیف  عنم  دنوادخ  يوس  زا  ددرگ ، یم  یهلا  تشذـگ  وفع و  زا  عنام  هک  تسا  یباجح  یمدآ  تلفغ 

تلفغ یهاگحبـص  تاـضویف  زا  هک  يا  هدولآ  باوخ  دـننام  دـنام ، یم  زاـب  یهلا  تشذـگ  تیاـنع و  تفاـیرد  زا  یـشومارف  تلع  هب 
.تسا هدنام  زاب  ناوراک  تکرح  زا  هک  يا  هدیبسخ  هدیزرو و 

لزانم زا  لزنم  نیتسخن  تاره  هجاوخ  ور  نیا  زا  تسا و  يرادیب  تسا ، يرایـشوه  تسا ، تلفغ  زا  ندمآ  نوریب  تداعـس  ماگ  نیلوا 
.تسا هداهن  مان   (1)« هظقی  » لزنم ار  نیرئاسلا 
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مشش یس و  شخب 

هراشا

ِنِدْعَم یِلا  َلِصَتَف  ِروُّنلا  َبُجُح  ِبُولُْقلا  ُراْصبَا  َقِرْخَت  یّتَح  َْکَیِلا  اهِرَظَن  ِءایِِضب  اِنبُوُلق  َراْصبَا  ِْرنَا  َْکَیِلا َو  ِعاطِْقنِْالا  َلامَک  ِیل  ْبَه  یهِلا  »
«. َکِسُْدق ِّزِِعب  ًهَقَّلَعُم  انُحاوْرَا  َریصَت  ِهَمَظَْعلا َو 

همجرت

هب ار  ام  ياهلد  ناگدـید  امرف  رونم  ار و  تدوخ  هب  نتـسویپ  نارگید و  زا  ار  لماک  ندـیرب ) لد   ) عاطقنا نم  هب  اـمرف  تیاـنع  مدوبعم !
ام حاورا  دـنوش و  تمظع  عبنم  هب  لصتم  دنفاکـشب و  ار  ینارون  ياهباجح  ام  ياهبلق  ناگدـید  هک  اجنآ  ات  تدوخ ، هب  هاـگن  ینـشور 

.دندرگ وت  زیزع  سدق  هب  هتخیوآ 

اه هژاو 

.ادخ هب  نتسویپ  زیچ و  ره  زا  ندیرب  هّللا : یلا  عاطقنا  ندیرب ، عاطقنا :

.نک رّونم  ِرنَا :

.رََصب عمج  ناگدید ، راصبا :

.شبات ءایض :

.دفاکشب ات  َقِرْخَت : یتح 

.باجح عمج  اه ، هدرپ  بُجُح :

.هتخیوآ هَقَّلَعُم :

يانعم هب  یهاگ  تسا و  دنمتردق  اناوت و  يانعم  هب  زیزع  لصا  تردق ، ییاناوت ، ّزِع :
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.دور یم  راک  هب  راوشد  تخس و  بایمک ، دنمجرا ،

.هزیکاپ سدقم ، سدق :

حرش

راگدرورپ يوس  هب  عاطقنا 

تینارون يرگید  و  عاطقنا ، لامک  يریبعت  هب  ضحم و  عاـطقنا  یکی  دراد : لاـعتم  راـگدرورپ  زا  تساوخرد  ود  ماـما  تمـسق  نیا  رد 
مه تریـصب  تینارون و  دـشاب  رتشیب  قلاخ  هب  دـنویپ  قولخم و  زا  عاطقنا  هچ  ره  ینعی  .دـنراد  مه  یـصاخ  دـنویپ  مه  اـب  ود  نیا  .لد 

.تساوخرد ود  زا  کی  ره  دروم  رد  ینخس  کنیا  .دوب  دهاوخ  رتدایز 

«. َکَیِلا ِعاطْقنِْالا  َلامَک  ِیل  ْبَه  یهِلا  : » فلا

.ندروآ يور  يادخ  هب  ندیرب و  لد  زیچ  ره  زا  لماک  روط  هب  ینعی  عاطقنا ؛ لامک  دراد و  یتاجرد  عاطقنا 

میتسبب قلخ  يور  هب  تولخ  رد  ام 

میتسشن وت  اب  میدمآ و  زاب  همه  زا 

یماگنه هریـشع و  موق و  یتقو  تردـق ، ینامز  تورث ، یهاگ  دـنک ، یم  بوذـجم  ار  یمدآ  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياه  هبذاـج 
هب مه  ینامز  دراد و  شوخ  لد  ییابیز  لامج و  هب  یناـمز  یناوج ، هب  یهاـگ  دـلاب و  یم  یتمالـس  هب  ناـسنا  یهاـگ  قیفر ، تسود و 

.دنک یم  تاهابم  شناد  ملع و 

ملع و هب  ینورد و  لماوع  یهاگ  دزود و  یم  مشچ  يرگید  کمک  تردـق و  هب  دـنک و  یم  هتـسباو  ار  یمدآ  ینورب  لماوع  یهاـگ 
هب هتـشاد و  اکتا  تایونعم  هب  ینامز  دـنک و  یم  هیکت  شیوخ  تورث  هب  دراد و  تایدام  هب  اکتا  یهاگ  ددـنب ، یم  لد  دوخ  تـالامک 

.نتخود مشچ  یهلا  تیانع  هب  طقف  ینعی  عاطقنا ؛ یلو  ددنب ، یم  لد  دوخ  تدابع 

تسیرفاک تقیرط  رد  شناد  اوقت و  رب  هیکت 

شدیاب لّکوت  دراد  رنه  دص  رگ  ورهار 

؟ تسیچ عاطقنا  لامک 

ار وا  تردق  طقف  هکلب  دوخ ، زا  ندیرب  لد  مهو  تسا  ریغ  زا  ندیرب  لد  مه  عاطقنا ، لامک 
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.نتـساوخ ار  بوبحم  اـهنت  هکلب  نتخود ، يورخا  رجا  هب  مشچ  هنو  نتـشاد  يویند  شاداـپ  هب  مشچ  هن  ینعی  عاـطقنا ؛ لاـمک  ندـید ،
ادـخ هب  قشع  اهنت  هکلب  یناـهج ، نآ  روصق  روح و  هب  هن  نتـشاد و  شوخ  لد  یناـهج  نیا  سوه  يوه و  هب  هن  ینعی  عاـطقنا ؛ لاـمک 

یم راک  ترخآ  يارب  ناکین  نابوخ و  .ناقیدص  راک  يورخا  معن  زا  عاطقنا  تسا و  نادهاز  راک  يویند  تاذـل  زا  عاطقنا  هک  نتـشاد 
ینعی عاطقنا ؛ لامک  . (1)« ُرَبْکَا   ِ هّللا َنِم  ٌناَوْضِر   » هک دننک  یم  راک  ادخ  يارب  ناقیدص  و  رجالل »)  ) هرخالل لمعا  و   » دومرف هک  دـننک 

.یهلا تبحم  صالخا و  لکوت ، جوا  هلق 

عاطقنا هوسا  میهاربا 

 : تفگو دیسر  شتمدخ  یهلا  یحو  کیپ  دننکفا ، شتآ  هب  دنتساوخ  یم  ار  لیلخ  میهاربا 

»؟ ٍهَجاح ْنِم  ََّیِلا  ََکل  ْلَه  »

)؟ يراد یتجاح  نم  هب  ایآ  )

.(2)« معنف نیملاعلا  ِّبَر  یلإ  اّمَا  َو  الَف ، َْکَیِلا  اّمَا  : » دومرف

(. يرآ نایناهج ، راگدرورپ  هب  اما  مرادن  یتجاح  وت  هب  نم  وت ، هب  اما  )

.تسا هتفر  راک  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هدیسر  ياهاعد  زا  يرایسب  دراوم  رد  عاطقنا  هژاو 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  ییاعد 

: دیوگ یم  شیوخ  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

.(3)« يِداهُس يِرَهَس َو  َكاوِِسل  ََکل ال  يِداُرم َو  َكُْریَغ  َْتنَأَف ال  یتَبْغَر  َكَوَْحن  ْتَفَرَْصنا  ِیتَّمِه َو  َْکَیِلا  ْتَعَطَْقنا  ِدَقَف  »

دوصقم دارم و  وت ، ریغ  هن  وت ، اهنت  ما ، هتخاس  وت  هجوتم  ار  دوخ  تبغر  ما و  هتخادـنا  وت  هب  هدـیرب و  ناگمه  زا  ار  دوخ  تمه  اـنامه  )
بش يرگید ، هن  وت ، يارب  اهنت  یتسه و  نم 
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(. تسا نم  یباوخ  مک  يراد و  هدنز 

: دیوگ یم  تیهولا  هاگشیپ  رد  زین  ماما  نامه 

َْمل ْنَّمَع  ِیَتلَأْـسَم  ُْتبَلَق  َكِدـْفِر َو  یِلا  ُجاَـتْحَی  ْنَّمَع  َیِهْجَو  ُْتفَرَـص  َکـیَلَع َو  یّلُِکب  ُْتلَْبقَاَو  َکـَْیِلا  یِعاـطِقنِاب  ُتْـصَلْخَا  ّینِا  َّمُـهّللَا  »
.(1)« ِِهْلقَع ْنِم  ٌهَّلَض  ِِهیْأَر َو  نِم  ٌهَفَس  ِجاَتحُملا  َیِلا  ِجاَتحُْملا  َبَلَط  َّنَا  ُْتیَأَر  َِکلْضَف َو  ْنَع  ِنْغَتسَی 

دنمزاین دوخ  هک  یسک  ره  زا  ما و  هدروآ  وت  هب  ور  دوجو  مامت  اب  ما و  هتـسویپ  وت  هب  هدیرب و  همه  زا  صالخا  يور  زا  نم  ادنوادخ ! )
زا يدـنمزاین  تساوخرد  هک  مناد  یم  منیب و  یم  ما و  هدرکن  ییاـنمت  تسین  وت  زا  زاـین  یب  هک  یـسک  نآ  زا  ما و  هتفاـترب  ور  تسوـت 

(. لقع تلالض  تسا و  يأر  تهافس  رگد  دنمزاین 

نارّسفم هاگدید  میرک و  نآرق  رد  لیتبت 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  لتبت »  » هژاو اب  میرک  نآرق  رد  هّللا  یلا  عاطقنا 

.(2)« ًالِیْتبَت ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت  َو 

»

(. هژیو يدنویپ  دنویپب ؛ ادخ  هب  ربب و  سک  همه  زا  )

:(3) دیامرف یم  ییابطابط  همالع 

« لتبت  » لزنم هب  صاصتخا  ار  نیرئاسلا  لزانم  باتک  لزانم  زا  یکی  مه  يراصنا  هّللادبع  هجاوخ  تسا و  هدش  عاطقنا  هب  ریـسفت  لتبت » »
(4) .دیامن یم  حرطم  ار  نآرق  هکرابم  هیآ  نآ  ردص  رد  هک  تسا  هداد 

ینعی لتبت  دـندومرف  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  مامازا  نارمحو  هرارز  ملـسم و  نب  دّـمحم  زا  یـسربط  خـیش 
: دومرف ماما  هک  دنک  یم  لقن  ریصب  وبا  نتشادرب و  اعد  هب  زامن  رد  ار  اهتسد 
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.(1)« هَیِلا َکُعُّرَضَت  َو    ِ هّللا َیِلا  َكِدَی  ُْعفَر  َوُه  »

(. وا هاگشیپ  رد  وت  يراز  عّرضت و  ادخ و  يوس  هب  تتسد  ندرک  دنلب  )

لئاس دننام  هب  دننک ، یم  یفرعم  وا  رضحم  رد  عّرضت  زامن و  رد  ندرک  دنلب  تسد  تروص  هب  ار  ضحم  عاطقنا  دامن  مالسلا  هیلع  ماما 
.تسا هدرک  زارد  تیهولا  يوس  هب  ءاجتلا  عّرضت و  تسد  تسا و  سویأم  اج  همه  زا  هک  يرطضم  و 

: دنا هتفگ  رایسب  نخس  نیرسفم  لیتبت »  » هکرابم هیآ  لیذ  رد 

اریز دنیوگ ؛ یم  نیبرهاظ  دارفا  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  هیآ  يانعم  دیوگ : یم  نیرسفم ، زا  یخرب  نانخس  نایب  زا  سپ  يزار ، رخف 
.دنویپب وا  هب  طقف  ربب و  تسوا  ریغ  هک  ره  زا  ینعی  ِْهَیلِإ ؛» ْلَّتَبَت  َو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

معن زا  وا  اریز  درادن ، راگدرورپ  يوس  هب  عاطقنا  عقاو ، رد  مه  يورخا  ياهتمعن  راتـساوخ  هک  دـنک  یم  هراشا  نآ  زا  دـعب  يزار  رخف 
هار تدابع  اریز  تسا ؛ هدیـسرن  عاطقنا  هب  دـهاوخ  یم  تداـبع  دوخ  يارب  ار  تداـبع  هک  يدرف  نینچمه  تسا و  هدـیربن  لد  يورخا 

دنک یم  هدافتسا  نیفراعلا  تاماقم  رد  انیس  نبا  هاگدید  زا  يزار  رخف  .تسا  هتسب  لد  هار  هب  وا  تسا و 

تسا هار  نافرع  اریز  تسا ، هدیسرن  ینافرع  ماقم  نیرت  یلاع  هب  زونه  وا  دبلط  یم  نافرع  هطساو  هب  ار  نافرع  هک  یـصخش  هک  نیا  رب 
هدومن روغ  لوصو  يایرد  رد  وا  دـهاوخ ، یم  دـنوادخ  ینعی  فورعم ؛ يارب  ار  ناـفرع  هک  یـسک  یلو  دراد ، هار  هب  هجوت  زونه  وا  و 

.تسا

ار ادـخ  طقف  ار و  تشهب  هن  دـنیبب  ار  ادـخ  ناـسنا  طـقف  هک  دـناد  یم  نآ  رد  ار  عاـطقنا  لـیتبت و  تیاـهن  يزار  رخف  هک  نآ  هصـالخ 
: دیامرف یم  هک  يروط  نامه  ار ؛ ادخ  تدابع  یتح  هن  دهاوخب 

لماک دبعتم  شدوخ  تیدوبع  نآ  هطساو  هب  هک  نآ  يارب  ای  نآ و  باوث  يارب  ای  دهاوخب  تدابع  دوخ  يارب  ار  تدابع  هک  سک  نآ  »
، تسا هدروخ  دنویپ  ادخ  ریغ  يوس  هب  وا  ددرگ ،

یم ار  تیدوبع  هک  یسک  یلو  فورعم ،) هن   ) هدروخ نافرع  هب  دنویپ  وا  دهاوخب  نافرع  دوخ  يارب  ار  نافرع  یـسک  رگا  هک  نانچمه 
دوبعم رطاخ  هب  هکلب  تیدوبع ، رطاخ  هب  هن  دهاوخ 
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هدـیدرگ رو  هطوغ  لوصو  يایرد  رد  وا  دـشاب ) دـنوادخ  هک   ) فورعم رطاـخ  هب  هکلب  ناـفرع ، رطاـخ  هب  هن  دـهاوخ  یم  ار  ناـفرع  و 
.(1)« تسا

دندیسر شیوخ  تافـشاکم  تالزانم و  رد  هک  ناشیا  ناگدنور ، تاماقم  زا  تسا  یماقم  لتبت  : » دیامرف یم  يراصنا  هّللادبع  هجاوخ 
ناشیا ياه  هنیـس  قارتحا  بیهن  زا  لاکنا  لالغا و  همه  اـب  خزود  دـیاین ، ناـشیا  لاـیخ  لاـمج  رد  راـهنا  راجـشا و  همه  اـب  تشهب  هک 

یعفا دزرلب ،

زا يدرگ  دریگن ، زاب  ناشیا  نماد  هب  ربک  دـسح و  هشیب  زا  يراخ  داهن ، دـناوتن  ناـشیا  شیع  راـگزور  رب  ینادـند  زگره  اـیند  صرح 
زا يدود  دنیشنن ، ناشیا  يادر  هشوگ  رب  هراما  سفن  نابایب 

یکلم دنریگ ، تفلا  تمحر  لد  هب  دنیوگ ، نخس  تقفش  نابز  هب  دنرگن و  قلخ  هب  تربع  مشچ  هب  دسرن و  ناشیا  هدید  هب  اوه  هیواه 
، هن لاب  رپ و  تلع  دنا و  ناگدنرپ  هن ، نایم  رد  تفاسم  دنا و  ناگدنور  نیکاسم ، سابل  رد  دنهار  نیطالس  تروص ، ادگ  دنا و  تفص 

دنا ناتسم 

.برق تایح  هب  دنا  ناگدنز  قشع ، بارش  زا 

دندز كاپ  ام  نود  هچ  ره  هک ز  یموق 

دندز كالفا  رد  لد  نامغ  شتآ ز 

دندش رود  نوچ  تسام  نورب  هچ  ره  زا 

(2) «. دندز كاخ  رب  همیخ  هدیسر  شرع  رب 

رکذ و تدابع و  هطـساو  هب  تسوا  هب  ینعم  مامت  هب  هجوت  ریغ و  زا  ینعم  ماـمت  هب  عاـطقنا  زا  تراـبع  لـتبت  : » دـسیون یم  بطق  دـیس 
ساسحا و ماـمت  اـب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  روضح  دـیامن و  فرـصنم  ار  وا  رطاـخ  اـی  دراد و  زاـب  ار  یمدآ  هک  یلغاـش  ره  زا  صولخ 

(3) «. روعش

ریغ هک  سک  ره  زا  شاب و  ادـخ  ماـن  داـی  هب  هک  تسا  نآ  روظنم  هدـمآ و  رکذ  زا  دـعب  لـیتبت  هکراـبم  هیآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
.راد كاپ  ار  شیوخ  هرطاخ  مالک و  ربب و  تسوا 

تسین یهانپ  ناهج  رد  ماوت  ناتسآ  زج 

تسین یهاگ  هلاوح  رد  نیا  زجب  ارم  رس 

یهلا يایلوا 
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دننک و یمن  زارد  یسک  يوس  هب  یتجاح  تسد  دنسانش و  یمن  ادخ  زا  ریغ  یهلا  يایلوا 
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هک تسا  یلاسدرخ  كدوک  هلزنم  هب  ادـخ  ّیلو  تسوا ، هب  اهنت  مه  نانآ  تناعتـسا  تسادـخ  يارب  اهنت  ناشیا  تداـبع  هک  ناـنچ  مه 
دیـس هک  دـبلط  یم  وا  زا  ار  دوـخ  ياـه  هتـساوخ  همهو  دـنک  یمن  شیاـهر  هتخیوآ و  وا  ناـماد  هب  تسد  دسانـش ، یم  ار  رداـم  اـهنت 

: دیوگ یم  نافراع  تنیز  نادجاس و 

«. ِیئاعُد ِیل  ْبِجَتْسَی  َْمل  ُهَْریَغ  ُتْوَعَد  َْول  ُهَْریَغ َو  وُعْدَأ  يذَّلا ال   ِ ِ هّلل ُدْمَْحلَا  »

یمن تباـجا  ار  میاـعد  مدرک  یم  زارد  وا  ریغ  هب  اـعد  تسد  رگا  مرادـن و  یتساوخرد  وا  ریغ  زا  هک  تسا  ار  يراـگدرورپ  شیاتـس  )
(. درک

«. ِیئاجَر َفَلْخََال  ُهَْریَغ  ُتْوَجَر  َول  ُهَْریَغ َو  وُجْرَأ  يِذَّلا ال   ِ ِ هّلل ُدْمَْحلا  «َو 

(. تشگ یم  لدبم  يدیماان  هب  متشاد  یم  دیما  ار  وا  ریغ  رگاو  مرادن  يدیما  وا  ریغ  هب  هک  تسا  ار  يدنوادخ  شیاتس  (و 

رون طقف  وا  لد  هنزور  زا  دنک ، یمن  ییامندوخ  وا  قشع  زا  ریغ  یقشع  دشخرد و  یمن  یهلا  رون  زا  ریغ  يزیچ  ادخ  ِّیلو  لد  هناخ  رد 
هژاو طقف  وا  یتوکلم  هرجنح  زا  دبات و  یم  دیما 

هک دبوک  یم  ردق  نآ  دوش و  یمن  در  تفرگن  هجیتن  يرد  زا  رگا  .دیآ  یم  نورب  هّللا »  » يابیز

: دیوگ یم  شتمظع  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ابیز  هچ  دونشب و  ار  تباجا  دنیبب و  ار  تبحم 

.(1)« َکِمَرَک َكِدوُِجب و  هَفِْرعَْملا  ََّیِلا  یهَْتنا  اَِمل  َکِقُّلَمَت  ْنَع  ُْتفَفَک  َِکباب َو ال  ْنِم  ُتْحَِرب  ام  ینَتْرَهَن  َْول  يِدِّیَس  ای  َِکتَّزِع  َوَف  »

هک یبلاطم  قیاقح و  نآ  هطساو  هب  مرادنرب  تسد  وت  شیاتـس  زا  مورن و  تا  هناخ  رد  زا  ینارب  ارم  رگا  میاقآ ، يا  تتّزع  هب  دنگوس  )
(. تسا هدیسر  نم  هب  وت  مرک  دوج و  تخانش  زا 

تسا ز يرون  اجک  ره  اریز  دنیب ، یمن  اجک  چـیه  رد  يرون  تردـق و  هتخاس و  رود  دوخ  هلیخم  نهذ و  زا  ار  طئاسو  همه  ادـخ  ّیلو 
هب یتیانع  ددنب و  یمن  لد  يزاجم  ياهتردـق  هب  هاگ  چـیه  ور  نیا  زا  تسوا ، هوق  لوح و  زا  تسا  یتردـق  اجک  ره  تسادـخ و  راونا 

: يرآ درادن  هتسباو  تادوجوم 

یمحر مدمآ  تهاگرد  هب  هتسخو  ریقف 

زیوآ تسد  چیه  تسین  ماوت  يالو  زج  هک 

ص:244

.یلامث هزمح  وبا  ياعد  - 1
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شردـپ اب  یلفط  يوگتفگ  نوچمه  دـیاب  ینورد  ای  ینوریب  هاـتوک ، اـی  ینـالوط  دـشاب ، هچ  ره  شیاـین  دـیوگ : یم  لراـک  سیـسکلا 
(1) .دشاب

عاطقنا هجیتن 

هراشا

تنطلـس تحت  زا  جورخ  بجوم  هک  صولخ  نآ  هلمجلاب  تسا : هدومرف  صالخا  دروم  رد  يراـتفگ  زا  سپ  ینیمخ  یمظعلا  هّللا  هیآ 
مـالک تسا  صوـلخ  زا  هبترم  نیا  هب  هراـشا  یلاـعت و  يادـخ  يارب  تسا  بلق  نطاـب  حور و  تیوـه  ندـش  صلاـخ  تـسا ، هیناـطیش 

زا دسر و  صالخا  زا  هبترم  نیا  هب  بلق  نوچ  و  َْکَیِلا » ِعاَطِْقنِْالا  َلامَک  ِیل  ْبَه  یهِلا   » هینابعش تاجانم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 - دبای هار  ناسنا  رب  قح  هار  ریغ  زا  هک  ار -  ناطیـش  دـشاب ، هتـشادن  هار  قح  زج  هب  وا  دوجو  تکلمم  رد  دوش  عطقنم  یلک  هب  يوسام 
هّللا ِّالا  َهِلا  ال  : » دـیامرف یم  هچنانچ  دوش ، عقاو  تیهولا  نیـصح  نصح  رد  دریذـپب و  دوخ  هاـنپ  هب  ار  وا  یلاـعت  قح  دـشابن و  هار  وا  رب 
زین ار  باذـع  زا  ینمیا  هچناـنچ  تسا ، یبتارم  ار  هّللا » ّـِالا  هِلا  ـال   » نصح رد  لوخد  ، (2)« ِیباذَع ْنِم  َنِمَا  ِینْصِح  َلَخَد  ْنَمَف  ِینْـصِح 

هک باذـع  بتارم  عیمج  زا  دورب  وا  هانپ  هب  دوش و  عقاو  قح  نصح  رد  بلاـق  بلق و  رهاـظ  نطاـب و  هب  هک  یـسک  سپ  .تسا  یبتارم 
(3) .دوش نمیا  تساهنآ  نیرتالاب  الع  لج و  بوبحم  لاصو  زا  قارف  قح و  لامج  زا  باجتحا  باذع 

«. ...َْکَیِلا اهِرَظَن  ِءایِِضب  اِنبُوُلق  َراْصبَا  ِْرنَا  َو  : » ب

: دیامرف یم  هراشا  ینافرع  دنلب  هتکن  دنچ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تمسق  نیا  رد 

لد تینارون   - 1

هدـید اب  دـش و  فرـشم  وا  ياقل  هب  ناوت  یم  لد  مشچ  اب  تسا ، يدمرـس  راونا  هاگ  هولج  یهلا و  تاـیلجت  زکرم  هتـسراو  ناـسنا  لد 
.دمآ لئان  وا  رادید  ضیف  هب  ناوت  یم  تریصب 

ص:245

ص 8. شیاین ، - 1
ص192. ص 13 و ج90 ، ج3 ، راونألا ، راحب  ص 15 ؛ دیحوتلا ، - 2

.223 ص222 -  هالصلا ، بادآ  - 3
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ماگنه ار  تراگدرورپ  ایآ  نینمؤملاریما  ای  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  يدنمشناد 

؟ يا هدید  تدابع 

«. ُهَرَا َْمل  ّابَر  ُُدبْعَا  ُْتنُک  ام  : » دومرف ماما 

(. منک شتسرپ  ما  هدیدن  هک  ار  يراگدرورپ  هک  متسین  نآ  نم  )

؟ يا هدید  هنوگچ  درک : ضرع 

.(1)« ِناَمیِْالا ِِقئاَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُْهتَأَر  ْنِکل  ِراَْصبَالا َو  ِهَدَهاَشُم  ِیف  ُنویُْعلا  ُهُکِرُْدت  ال  : » دومرف ماما 

(. دنا هدید  ار  وا  نامیا  قئاقح  اب  اهلد  یلو  دننکن ، كرد  ار  وا  ندنکفا  رظن  اب  ناگدید  )

ادخ دای 

نآ تواسق  یگریت و  ثعاب  مه  یفلتخم  للع  هک  نانچمه  ددرگ  یم  نآ  يالج  لد و  تینارون  ببـس  هک  تسا  ینوگاـنوگ  لـماوع 
: دیامرف یم  نینمؤملاریما  هک  درب  مان  ار  ادخ  دای  دیاب  ددرگ  یم  لد  تینارون  بجوم  هک  یلماوع  سأر  رد  دوش ، یم 

.(2)« ِهَدَناَعُملا َدَْعب  ِهب  ُداْقنَتو  ِهَوشَعلا  َدَْعب  ِِهب  ُرِْصُبت  ِهَْرقَولا َو  َدَْعب  ِِهب  ُعَمْسَت  ِبُولُْقِلل ، ًءالِج  َرْکِّذلا  َلَعَج  یلاعَت  ُهَناَْحبُس َو    َ هّللا َّنِا  »

يرون مک  زا  سپ  مشچ  دونـشب و  ییاونـشان  زا  سپ  شوگ  ات  داد ، رارق  اـهلد  شخب  ینـشور  ار  دوخ  داـی  گرزب  ناحبـس و  يادـخ  )
(. ددرگ مار  ینمشد  زا  سپ  ناسنا  درگنب و 

تـسا یمیـسن  دننام  هب  ادخ  دای  دزاس ، یم  رونم  ار  وا  هک  تسا  یغورف  نوچ  دـهد و  یم  الج  ار  لد  هک  تسا  یناراب  نوچ  ادـخ  دای 
يرازلگ دننام  هب  دنک و  یم  مارآ  ار  بهتلم  لد  هک 

.دزاس یم  نامداش  ار  نیگمغ  لد  هک  تسا 

یم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دوش  یم  لد  یگریت  ثعاب  هانگ  وا و  زا  تلفغ  دـهد  یم  ـالج  ار  لد  ادـخ  تداـبع  داـی و  هک  روط  ناـمه 
: دیامرف

ِیف يداَمَت  ْنِا  ُداَوّسلا َو  َِکلذ  َبَهَذ  َبات  ْنِاَف  ُءادْوَس ، ٌهَتُْکن  ِهَتْکُّنلا ، ِیف  َجَرَخ  اـْبنَذ  ََبنْذَا  اذِاَـف  ُءاـْضَیب  ٌهَتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  ّـِالا َو  ٍدـْبَع  ْنِم  اـم 
یَّطَغ اذِاَف  َضاَیَْبلا  َیِّطَُغی  یَّتَح  ُداَوَّسلا  َِکلذ  َداز  ِبُونُّذلا 

ص:246

ص138. ج1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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هبطخ 222. هغالبلا ، جهن  - 2
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.(2)« َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  ّالَک   » (1) َّلَجَوَّزَع   ِ هّللا ُلوَق  وُه  اَدبَا َو  ٍْریَخ  یِلا  ُُهبِحاَص  ْعِجرَی  َْمل  َضاَیَْبلا 

دورب یهایس  نآ  دنک  هبوت  رگا  سپس  دوش ، ادیپ  نآ  رد  یهایس  لاخ  دنک  یهانگ  نوچ  هک  تسا  يدیفس  هطقن  شلد  رد  يا  هدنب  ره 
ات دیازفیب  یهایس  نآ  دهد  ناهانگ  هب  همادا  رگا  و 

هدومرف تسا  نیمه  دنکن و  ادیپ  شیارگ  يریخ  هب  زگره  لد  نآ  بحاص  رگید  دش  هدیشوپ  يدیپس  نوچ  دناشوپب ، ار  يدیپس  يور 
(. تسا هتسب  اهنآ  ياهلد  رب  يراگنز  تروص  هب  ناشیا  ياهراک  هکلب  تسا ، نینچ  هن   ) ّلجوّزع دنوادخ 

یهلا راونا  تفایرد  زا  دوش  رت  هریت  هچره  دـنک و  تفایرد  رتهب  ار  یهلا  تاولج  دـشاب  رتکاـپ  هچ  ره  هک  تسا  يا  هنییآ  دـننام  هب  لد 
تبقاع میرک  نآرق  هک  اجنآ  ات  دوب  دهاوخ  رت  مورحم 

: دیامرف یم  هدومن و  میسرت  ار  نآ  هایس  ترخآ  و 

.(3)« َنُوبوُجْحََمل ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِا  َّالَک  »

وا ياقل  قیفوت  زا  و   ) دنتـسه باجح  رد  انامه  ناشراگدرورپ  زا  تمایق  زور  رد  اهنآ  دـننک ، یم  روصت  نانآ  هک  تسین  نانچ  بلطم  )
(. دوب دنهاوخ  مورحم 

ینارون ياهباجح  نتفاکش   - 2

.تسا هدش  هراشا  عناوم  اهباجح و  هب  هلمج  نیا  رد 

يروط هب  دنا ، هدنکفا  نآ  يور  رب  يا  هدرپ  یهاگ  دیریگب ، رظن  رد  ار  یناشخرد  غارچ  ینارون ، یناملظ و  تسا ، هنوگ  ود  رب  باجح 
، تسا باجح  مه  بابح  دنا ، هداد  رارق  یبابح  نایم  رد  ار  نآ  مه  یهاگ  دنام و  یم  مورحم  نآ  زا  ناسنا  هدنام و  روتـسم  وا  رون  هک 

.یناملظ یلو  تسا ، باجح  هک  هدرپ  فالخ  هب  ینارون ، یلو 

لیلد و اب  ریگرد  رگید  یخرب  یلو  دنشاب ، یم  یناملظ  باجح  هب  التبم  دنتسه و  ههبـش  کش و  راتفرگ  یخرب  یهلا  تفرعم  دروم  رد 
ینارون یباجح  رد  ور  نیا  زا  دنشاب و  یم  ناهرب 

هار یقیقح  نافراع  دشاب ، یمن  دـصقم  یلو  تسا ، يرورـض  مدرم  رثکا  يارب  تسا و  هار  هچرگ  ناهرب  لیلد و  دـننز ، یم  اپ  تسد و 
تقیقح هب  دنا ، هدیسر  دصقم  هب  هدومیپ و  ار 

ص:247

ص 273. ج2 ، یفاک ، لوصا  - 1
.14  / نیفّفطم - 2
.15  / نیفّفطم - 3
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.تسا رتاناد  ادخو  مینکب  میتسناوت  ام  هک  دوب  یهیبشت  نیا  هتبلا  دنشاب ، یمن  هسردم  لاق  لیق و  راتفرگ  دنا و  هدیسر 

تمظع عبنم  هب  ندیسر   - 3

هب دنتـسه  ماگـشیپ  هک  ییاـهنآ  یلو  هتفرگ ، رارق  نییاـپ  هجرد  رد  هک  تسا  یـسک  يارب  ناـهرب  لـیلد و  دـش  هتفگ  هـک  روـط  ناـمه 
زا دنا و  هدیسر  زار  هاگتولخ 

لوهجم دنوش و  ایوج  ات  تسین  ناهنپ  ادخ  اهنآ  يارب  دنرادن ، ناهرب  لیلد و  هب  زاین  ور  نیا 

: دیوگ یم  نادیهش  دیس  نافراع و  دیهش  هک  اجنآ  ات  دنهاوخ ، لیلد  ات  تسین 

اْهیَلَع َكارَت  ٌْنیَع ال  ْتَیِمَع  َْکَیِلا ، ُلِصُوت  یتَّلا  َیِه  ُراثْالا  َنوُکَت  یّتَح  َتْدـَُعب  یتَم  َْکیَلَع َو  ُّلُدَـی  ٍلیلَد  یِلا  َجاَـتْحَت  یّتَح  َْتبِغ  یتَم  »
.(1)« ابیصَن َکِّبُح  نِم  َُهل  ْلَعْجَت  َْمل  ٍْدبَع  ُهَقْفَص  ْتَرِسَخ  ابِیقَر َو 

وت هب  اه  هدـیدپ  راثآ و  هک  نآ  ات  يا  هتـشگ  رود  یک  دـنک و  وت  رب  تلـالد  هک  یـشاب  هتـشاد  یلیلد  هب  زاـین  اـت  يا  هدـش  بئاـغ  یک 
بقارم تروص  هب  ار  وت  هک  يا  هدید  تسا  روک  دنادرگ ، کیدزن 

(. يا هدادن  رارق  وا  يارب  یبیصن  تدوخ  تبحم  زا  هک  يا  هدنب  تسا  راکنایز  دنیبن و 

ار وت  منک  انمت  هک  لد  يا ز  هتفر  یک 

ار وت  منک  ادیپ  هک  هتفهن  يا  هدوب  یک 

روضح بلاط  موش  هک  يا  هدرکن  تبیغ 

ار وت  منک  ادیوه  هک  يا  هتشگن  ناهنپ 

نم هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب 

ار وت  منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب 

.دنا هدیسر  تایح  لالز  همشچ  هب  هدیهر و  نارجه  تملظ  زا  اهنآ 

زا هن  دنا  هدش  نیع  هب  نیلصاو  زا  اهنآ  هک  نآ  هصالخ  دنا و  هدیسر  ناما  نما و  لزنم  رس  هب  هدرک و  يرپس  ار  ینادرگرـس  نابایب  اهنآ 
(2) .رثا نیعماس 

مزیخرب ناج  رس  زک  وک  وت  لصو  هدژم 

مزیخرب ناهج  ماد  زا  مسدق و  ریاط 
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یناوخ مشیوخ  هدنب  رگ  هک  وت  يالوب 

مزیخرب ناکم  نوک و  یگجاوخ  رس  زا 

یناراب ناسرب  تیاده  ربا  زا  برای 

مزیخرب نایم  يدرگ ز  وچ  هکنآز  رتشیپ 

سدق ماقم  هب  کّسمت   - 4

يا هراپ  یلو  دننک ، یم  تفایرد  ار  يا  هبذج  یهاگهاگ  یخرب 

ص:248

ص 494. هفرع ، ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
.متسیب لصف  ص454 ، نیفراعلا ، تاماقم  طمن 9  تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ك.ر : - 2
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ناشیا حور  روضح ، ملاع  رد  هشیمه  دنرب و  یم  رس  هب  لوصو  ملاع  رد  هتسویپ  دندرگ ، یم  یهلا  تابذج  رد  قرغ  موادم  تروص  هب 
َو : » دـیامرف یم  نانمؤم  ریما  نافراع و  ماما  هک  اج  نآ  ات  ددرگ  یم  ینابر  سدـق  هب  هتـسباو  ناـشناج  دـنک و  یم  زاورپ  یهلا  جوا  رد 

.(1)« اًدَمْرَس َِکتَمْدِخ  یف  ِیلاح 

ص:249

.لیمک ياعد  - 1
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متفه یس و  شخب 

هراشا

«. ارْهَج ََکل  َلِمَع  اّرِس َو  ُهَْتیَجانَف  َِکلالَِجل  َقِعَصَف  ُهَتْظَحال  ََکباجَاَف َو  ُهَْتیَدان  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجاَو  یهِلا  »

همجرت

شوهدم وت  لالج  لباقم  رد  يا و  هدنکفا  رظن  ودب  تسا و  هتفگ  خـساپ  ار  وت  يا و  هدـناوخ  ار  وا  هک  هد  رارق  يدارفا  زا  ارم  مدوبعم !
وا يا و  هتفگ  زار  یناهنپ  رد  وا  اب  سپس  تسا ، هتشگ 

.تسا هدرک  لمع  وت  يارب  راکشآ  رد 

هژاو

، دیآ یم  مه  یشوهیب  يانعم  هب  یلو  دنیوگ ، یم  هقعاص  تهج  نیا  زا  مه  ار  هقعاص  تسا ، دنلب  يادص  يانعم  هب  قعص  لصا  قعص :
یـسُوم َّرَخ  اّـکَد َو  ُهَلَعَج  ِلَـبَْجِلل  ُهُّبَر  یّلَجَت  اّـمَلَف  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  تسا ، یـشوهیب  دـیدش  يادـص  ندینـش  همزـال  نوچ 

.(2)« َْکَیِلا ُْتُبت  َکَناَْحبُس  َلاَق  َقافَا  اَّمَلَف   » هنیرق هب  دهد  یم  ار  یشوهیب  يانعم  قعص  هکرابم ، هیآ  رد  . (1)« اًقِعَص

حرش

( يوجن رظن و  ءادن ،  ) هناگ هس  تاماقم 

هراشا

.يوجن رظن ، ءادن ، دیامرف : یم  هراشا  ماقم  هس  هب  نینمؤملاریما  تمسق  نیا  رد 

ص:250

.143  / فارعا - 1
.143/ فارعا - 2
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ءادن ماقم   - 1

ار يا  هدع  مدآ » ینب  ای   » اب ار  یتعامج  دـهد ، یم  رارق  باطخ  دروم  ساّنلااهّیَا » ای   » اب ار  یهورگ  دراد ، یبتارم  تاجرد و  یهلا  ءادـن 
يرتالاب هلحرم  هب  دیوگ  کیبل  ار  یهلا  ءادن  هک  يا  هلحرم  ره  رد  ناسنا  يِدابِع .» ای   » اب مه  ار  یخرب  و  اونَمآ » َنیذَّلا  اهّیَا  ای   » اب

.دهن یم  مدق  يرت  یلاع  هجرد  هب  دنک  دوعص  هک  يا  هجرد  ره  زا  دبای و  یم  اقترا 

، دـندرگ یم  مه  صوصخم  هژیو و  تیادـه  لومـشم  نآ  رب  هفاضا  رگید  یخرب  دـنوش و  یم  یهلا  نیتسخن  تیادـه  لومـشم  یخرب 
.تسا هدش  هداد  حیضوت  ًالبق  هک  نانچمه 

هلحرم نیا  رد  .تسا  نینمؤم  مومع  هب  طوبرم  هک  دیامرف  یم  هراشا  ءادن  ماقم  هب  ادتبا  اعد  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دنیوگ یم  هتفگ و  کیبل  ار  قح  يدانم  هک  دنتسه  يدارفا 

.(1)« ِراَْربَْالا َعَم  انَّفَوَت  اِنتائِّیَس َو  اَّنَع  ْرِّفَکَو  اَنبُونُذ  اَنلْرِفْغاَف  انَّبَر  اَّنَماَف  ْمُکِّبَِرب  اُونِما  ْنَا  ِناَمیِْالل  يِداَُنی  ایِداَنُم  انْعِمَس  انَّنِا  انَّبَر  »

نامیا ام  ناتراگدرورپ و  هب  دیروآ  نامیا  هک  تفگ  یم  درک و  یم  توعد  نامیا  هب  هک  ار  يدانم  نخـس  میدینـش  انامه  اراگدرورپ  )
(. ناریمب ناراکوکین  اب  ار  ام  نک و  وحم  ناشوپب و  ار  ام  ياهیدب  شخبب و  ار  ام  ناهانگ  نیاربانب  ام  راگدرورپ  میدروآ ،

مه یـصاخشا  یلو  دنیوگ ، یم  کیبل  دوخ  هتفگ  اب  اهنت  يدارفا  لمع ، اب  يرگید  هتفگ و  اب  یکی  تسا ؛ تروص  ود  هب  ءادـن  تباجا 
دشر بجوم  تسا و  رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  یلمع  تباجا  دنهد ، یم  ماجنا  ار  ییادخ  تاروتـسد  هتفگ و  کیبل  دوجو  مامت  اب 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  نانچمه  ددرگ ، یم  ناسنا 

.(2)« َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیلَو  یل  اُوبیجَتْسَْیلَف  »

(. دنبای دشر  ات  هک  دشاب  دنورگب ، نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  سپ  )

: دیامرف یم  هک  نانچمه  ددرگ ، یم  هبّیط  یگدنز  تایح و  ببس  زین  و 

.(3)« ْمُکِییُْحی اَِمل  ْمُکاَعَد  اِذا  ِلوُسَّرِلل  َو   ِ ِ هّلل اُوبیِجَتْسا  اُونَما  َنیذَّلااَهُّیَا  ای  »

نآ هب  دنناوخ  یم  ار  امش  هک  یماگنه  ار  شربمایپ  ادخ و  دینک  تباجا  نامیا  لها  يا  )

ص:251

.193  / نارمع لآ  - 1
.186  / هرقب - 2
.24  / لافنا - 3
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(. تسا امش  یگدنز  ثعاب  هک  يزیچ 

رظن ماقم   - 2

هراشا

دنیب یم  ار  يدزیا  راونا  زا  يا  هقرج  ددرگ ، یم  یهلا  لالج  لامج و  شوهدم  دنک و  یم  هدـهاشم  ار  یتابذـج  یمدآ  هلحرم  نیا  رد 
هدهاشم ار  وا  غورف  زا  یباهش  ای  و 

.ددرگ یم  ییابیز  لامج و  همه  نآ  وحم  هتفیش و  هاگ  نآ  دنک ، یم 

دنزابب رظن  کی  رد  ملاع  ود  رظن  لها 

دز ناوت  ناج  دقن  رب  لّوا  داد  تسا و  قشع 

ندوشگ يرد  دهاوخ  تلاصو  تلود  رگ 

دز ناوت  ناتسآ  رب  لیخت  نیدب  اهرس 

رد ار  هّللا  لوسر  دومن و   (2) شوهدم روط  هوک  رد  ار  یسوم  درک و  هتفیش   (1) فیخ دجسم  رد  ار  میهاربا  هک  دوب  يا  هولج  هچ  نآ 
، دزورفیب ار  يا  هتخاـبلد  قشاـع  لد  یئاعـش  دریگ و  رب  رد  مه  ار  یکچوک  هدـنب  يا  هقراـب  دراد  ناـکما  . (3) دومرف قرغ  يرـسا  هلیل 

ادتقا يوریپ و  ناونع  هب  مه  نیا  اوشیپ و  يربهر و  ناونع  هب  وا  شیوخ ، رادقم  هب  مه  یکعمش  دریگ و  هرهب  دوخ  هزادنا  هب  دیـشروخ 
«. تسادخ راونا  تسا ز  يرون  اجک  ره  : » هک

هدـش وت  لالج  شوهدـم  اهنآ  يا و  هدـنکفا  رظن  ناشیا  هب  هک  هد  رارق  يدارفا  زا  ارم  دـیامرف : یم  ماما  هک  تسا  نآ  تقد  لـباق  هتکن 
یگتفیـش و وا  هجوـت  هلاـبند  تسا و  یناـسنا  هجوـت  یهلا  تیاـنع  یپ  رد  تـسا و  یمدآ  رظن  یهلا ، هظحـالم  رظن و  هلاـبند  اریز  دـنا ،

.نیا فرط  زا  تبحم  قشع و  سپس  تسوا و  يوس  زا  تیانع  تسخن  تسا ، نیا  ییادیش 

یششِک دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات 

دسرن ییاج  هب  هراچیب  قشاع  ششوک 

: دیوگ یم  دنادرگ و  بیصن  وا  هب  ار  لامج  ترایز  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

.(4)« َکِهْجَو یِلا  ِرَظَّنلِاب  ُهَتْحَنَم  «َو 

.يا هدیشخب  ناشیا  هب  ار  شیوخ  لامج  هب  رظن  هک ) هد  رارق  يدارفا  زا  ارم  )
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: دیوگ یم  هناقاتشم  هناقشاع و  وا  و 

ص:252

.تامس ياعد  - 1
.143  / فارعا - 2

.18  - 1  / مجن 1 ؛  / ءارسا - 3
.نیّبحملا هعساتلا  رشع ، هسمخ  تاجانم  - 4
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.(1)« َکِهْجَو یِلا  ُرَظَّنلا  َِّالا  ُهُُّلبَی  َْکَیِلا ال  ِیقْوَش  «َو 

(. وت لامج  هب  هاگن  رظن و  زج  دنک  یمن  باریس  ارم  قایتشا  (و 

دنوادخ هب  قشع  ییابیز و  هب  قشع 

هراتس يابیز  کمـشچ  لباقم  رد  درب و  یم  تذل  هام  يابرلد  لامج  زا  ناسنا  .تسا  یمدآ  ترطف  داهن و  رد  ییابیز  هب  هقالع  قشع و 
شیپ رد  دـنک و  یم  شنرک  ملع  هوکـش  لباقم  رد  دزاس ، یم  شوهدـم  ار  وا  لبلب  همغن  دیاتـس و  یم  ار  لگ  ییابیز  دوش ، یم  هریخ 

دیجمت تلادع  زا  دیاتس ، یم  ار  هتسراو  دنک و  یم  مارتحا  ار  دنمشناد  دروآ ، یم  دورف  میظعت  رس  یگتسراو 

مه وا  يارب  هچ  رگ  هدـش ، هداهن  لامک  ییابیز و  هب  هقالع  قشع و  یمدآ  داهن  رد  هصـالخ  دـیامن  یم  فیرعت  ناـسحا  زا  دـنک و  یم 
.دشاب هتشادن  يا  هدیاف 

هنیآ همه  اهنیا  يدمرـس ، تالامک  زا  يا  هولج  تالامک  نیا  همهو  تسا  يدزیا  تیاهن  یب  ییابیز  زا  يوترپ  اـهییابیز  نیا  همه  لاـح 
دنتسه دومن  همه  اهنیا  تقیقح و  هن  دنتسه  زاجم  همه  اهنیا  هولج ، زا  يرادومن  هکلب  دنتسه ، یساکعنا  همه  اهنیا  هیآ و  هکلب  دنتسه ،

.تسا یمدآ  ترطف  داهن و  رد  دنوادخ  هب  قشع  نیاربانب  لیصا ، دوب  هن 

یمدآ و  تسین ؟ هتفهن  یهلا  تیاهن  یب  ییابیز  شیاتـس  دمح و  شداهن  ترطف و  رد  ایآ  دیاتـس ، یم  ار  ییابیز  رایتخا  یب  هک  یناسنا 
!؟ تسا هدشن  هداهن  نارک  یب  لامک  همه  نآ  هاگشیپ  رد  میظعت  شنادجو  رد  ایآ  دنک ، یم  شنرک  لامک  لباقم  رد  هک 

دودو نسح  سفن  کی  ینیبب  رگ 

دوجو ناج و  ینکفا  شتآردنا 

ار برش  نیا  نآ  زا  دعب  ینیب  هفیج 

ار برق  ّرف  رک و  ینیبب  نوچ 

نیبج رون  نآ  ناهنپ و  تروص 

نیبرود ار  ایبنا  مشچ  هدرک 

ران دناهرب ز  راسخر  نآ  رون 

راعتسم رون  هب  عناق  وشم  نیه 

يوجن ماقم   - 3
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تارطاخ یناسفن ، رطاوخ  ياج  هب  دـنیب ، یم  ار  ییادـخ  تادـییأت  دونـش و  یم  ار  یهلا  ياوجن  دوخ  نورد  رد  ناـسنا  هلحرم  نیا  رد 
دنک و یم  ذوفن  شلد  هب  یهلا 

ص:253

.نیرقتفملا هرشع  هیداحلا  ، رشع هسمخ  تاجانم  - 1
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.دیامن یم  هدهاشم  ار  ینابر  ياه  هزیگنا  یناطیش ، تاکیرحت  ياج  هب 

تسیچ منادن  لد  هتسخ  نم  نوردنا  رد 

تساغوغ رد  ناغفرد و  وا  مشومخ و  نم  هک 

دیآ یمن  ورف  یبقع  ایندب و  مرس 

تسام رس  رد  هک  اه  هنتف  نیا  زا  هّللا  كرابت 

یم سدقلا  حور  ياراد  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  طوبرم  نآ  عیفر  هبترم  تسا ، رایـسب  نخـس  یهلا  ياوجن  ماقم  رد 
(1) .دنشاب

هجوت دـیاب  هتبلا  .دنـشاب  یم  رادروخرب  نامیا  حور  زا  طقف  هک  ددرگ  نانآ  قیدـص  ناوریپ  بیـصن  تسا  نکمم  مه  نآ  لزان  هبترم  و 
هکلب تسا ، رایسب  توافت  هبترم  ود  نیا  نیب  هک  تشاد 

.دشاب یم  خنس  ود 

یهلا ناربهر  مولع 

: دیامرف یم  رفعج  نب  یسوم  ترضح  متفه  ماما  تسخن ، الاو و  هبترم  دروم  رد 

ِبُولُْقلا ِیف   (2) ٌفْذَـقَف ُثِداَْحلا  اّمَا  ٌرُوبْزَمَف و  ُِرباْغلا  اَّمَأ  ٌرَّسَفُمَف َو  یِـضاَْملا  اَّمَأَف  ٍثِداح ، ٍِرباغ و  ٍضاَم و  ٍهوُجُو ، ِهَثالَث  یلَع  انِْملِع  ُغَْلبَم  »
َدَْعب َِّیبَن  انِْملِع َو ال  ُلَْضفَا  َوُه  ِعامْسَْالا َو  ِیف  ٌْرقَن  َو 

.(3)« انِِّیبَن

ریـسفت ام  يارب  تسا  هتـشذگ  هب  طوبرم  هچنآ  اما  هدیدپ ، هدنیآ و  هتـشذگ و  هب  طوبرم  تسا ، هنوگ  هس  هب  ام  ملع  يادنلب  ییاسر و  )
هچنآ اما  هدش و  تشاددای  يا  هفیحـص  رد  تسا  هدنیآ  هب  طوبرم  هچنآ  و  تسا ) هداد  حیـضوت  ام  يارب  مرکا  ربمایپ  ینعی   ) تسا هدش 

(. تسین ام  ربمایپ  زا  سپ  مه  يربمغیپ  و  تسا ، ام  ملع  نیرتهب  ملع  نآ  دشاب و  یم  شوگ  رد  ریثأت  لد و  هب  ماهلا  هار  زا  تسا  هدیدپ 

تـسا ییاقلا  تروص  هب  مولع  هنوگ  نیا  دـیامرف : یم  ددرگ  یم  رادـیدپ  راهطا  همئا  رد  هک  یمولع  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
دتفا و هابتـشا  هب  فرط  ادابم  هک  نآ  يارب  سپـس  دنک ، یم  دروخرب  شوگ  هب  هک  تسا  ییاوآ  ادص و  ای  دوش و  یم  دراو  بلق  رب  هک 

توبن زا  یعون  هک  دنک  نامگ 
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تایاور 1 و 2 و 3. ، 16 ص15 -  ج2 ، یفاک ، لوصا  - 1
(. ص104 ج7 ، نآرق ، سوماق   ) تسا ندیبوک  يانعم  هب  رقن  ص259 و  ج5 ، نآرق ، سوماق  ندنکفا  يانعم  هب  فذق  - 2

.مالسلا مهیلع  همئا  مولع  تاهج  ص393 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  - 3
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.تسین ام  ربمایپ  زا  سپ  يربمایپ  چیه  هک  دهد  یم  حیضوت  تسا 

ناـنمؤم یلو  دراد ، مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هب  راـصحنا  یعمـس  عامتـسا  یبـلق و  ياـقلا  عون  نیا  دـش ، هتفگ  هک  روط  ناـمه  هتبلا 
.دندرگ یم  يرگید  فیرشت  هب  فرشم 

یهلا يایلوا  ینیب  نشور 

: دیامرف یم  زین  مظاک  ماما  مود  هبترم  دروم  رد 

ُمِّیَْقلاَو اَهُعِراَز  َو  ِْملِْعلِاب ، اَهَعَرَز  ِهَمْکِْحلِاب َو  اهَحَضَن  اهِیف  ام  َهَراَِنتْسا  َدارَا  اذِاَف  ِناَمیِْالا  یَلَع  ًهَمَْهبُم  ًهَّیِوْطَم  َنینِمؤُْملا  َبُوُلق  َقَلَخ    َ هّللا َّنِا  »
.(1)« َنیَِملاَْعلا ُّبَر  اْهیَلَع 

رد ار  ملع  رذب  دنک  نشور  ار  اهنآ  نورد  دهاوخب  هک  یماگنه  .تسا  هدیرفآ  نامیا  هب  هتـسباو  هدیچیپ و  ار  نانمؤم  ياهلد  دـنوادخ  )
(. تسا نایناهج  راگدرورپ  نآ  تسرپرس  عراز و  و  دیامرف ، یم  يرایبآ  تمکح  اب  دراک و  یم  نآ 

زاب هانگ  زا  ار  وا  مه  ینامز  دنک و  یم  رادیب  بش  زامن  يارب  یهاگ  دیامرف ، یم  رونم  ار  بلق  دزاس و  یم  نشور  ار  لد  یهلا  هرانتسا 
زا سپ  ماما  هک  تسا  نآ  بلاج  هتکن  .دراد  یم 

رادرک راتفر و  دـنک و  یم  ینورد  ياوجن  زا  تیاکح  يرهاـظ  كاـپ  لاـمعا  اریز  دـیامن ؛ یم  حرطم  ار  يرهاـظ  لـمع  یبلق ، ياوجن 
همه نیا  هتفای و  نایرج  اوقت  دیحوت و  ياه  همشچ  زا  هتـسیاش  لامعا  لالز  هناخدور  نیا  تسا ، یبلق  داشرا  تیاده و  يایوگ  ینامیا 

.تسا هتساخرب  یهلا  تایانع  دیشروخ  زا  هتسجرب  هدیدنسپ و  ياهراک 

تسا رگد  ییاج  قاّشع ز  هیرگ  هدنخ و 

میوم یم  رحس  تقو  بش و  هب  میارس  یم 

يواک ناور  دروم  رد  هتکن  کی 

يو غورد  هک  نانچمه  دنک ، یم  وا  سفن  یکاپ  زا  تیاکح  ناسنا  تقادص  تسا ، یناور  ياهیگژیو  رگناشن  ناسنا  يرهاظ  تاکرح 
، دـشاب یم  نطاب  یهاوخریخ  يایوگ  هاوخریخ  نابز  تسا و  لد  تنایخ  رگناـیب  نئاـخ  مشچ  .تسوا  یناور  هدـقع  دوبمک و  ياـیوگ 

يایوگ دیاتس  یم  ار  ادخ  هناصلخم  هک  ینابز  دراد و  یناسفن  عّرضت  زا  یـساکعنا  دزیر  یم  کشا  تیدحا  هاگـشیپ  رد  هک  يا  هدید 
.دشاب یم  وا  یناور  منرت  قشع و 
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ناهنپ يدنامب  هنیس  رد  وت  يادوس  رس 

مزار يدرکن  شاف  رگا  نماد  رت  مشچ 

.تسا هدیسر  تابثا  هب  دوخ  ّلحم  رد  هک  تسا  هفسلف  یسانش و  ناور  لئاسم  زا  یکی  عوضوم  نیا 

اوجن اهنآ  اب  ناشلد  رد  دنوادخ  هک  دنک  یم  يدارفا  هب  هراشا  اعد  زا  هرقف  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.دنا هتفگ  کیبل  لمع  رد  مه  اهنآ  هتفگ و  زار  اهنآ  اب  لد  رد  دنوادخ  دنا و  هداد  روهظ  زورب و  لمع  رد  مه  اهنآ  هدرک و 
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متشه یس و  شخب 

هراشا

«. َکِمَرَک ِلیِمَج  نِم  ِیئاجَر  َعَطَْقنا  ِسایَْالا َو َال  َطُوُنق  یِّنَظ  ِنْسُح  یلَع  ْطِّلَُسا  َْمل  یهِلا  »

همجرت

.وت يابیز  مرک  فطل و  زا  نم  دیما  دوش  یمن  هدیرب  ار و  سأی  يدیمون  مدوخ  نظ  نسح  رب  منکن  طلسم  مدوبعم !

اه هژاو 

.تسا ریخ  زا  سأی  يانعم  هب  لّوا -  ّمض  هب  طنق -  نآ  لصا  يدیماان ، طونق :

تـسد هب  هدـش  وزرآ  یـش ء  مینک  نیقی  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  يدـیمون و  ینعی  سأـی  تسا ، هدـش  هتفرگ  سأـی  هژاو  زا  ساـیالا :
.دمآ دهاوخن 

.دیما ءاجر :

حرش

هک تسا  یناسفن  تیـصوصخ  ود  ًالباقتم  دـشاب و  یم  حودـمم  رایـسب  هک  تسا  یحور  تلـصخ  ود  لاعتم  راگدرورپ  اـب  طاـبترا  رد 
.تسوا باذع  زا  ینمیا  ادخ و  زا  سأی  زا  ترابع  یمود  تسا و  ءاجر  فوخ و  زا  ترابع  یلوا  .دشاب  یم  مومذم  یلیخ 

تمحر هب  دیما  دیاب  نینچمه  دسرن و  يدـیمون  سأی و  هلحرم  هب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  میب  شیوخ  ماجنارـس  دـنوادخ و  زا  دـیاب  ناسنا 
هتشاد شخب  تداعس  ماجنارس  یهلا و 
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هدننک هابت  مه  ینمیا  سأی و  تسا ، هدـنزاس  ءاجر  فوخ و  هک  هزادـنا  نامه  هب  .دـسرن  یعمج  رطاخ  ینمیا و  هلحرم  هب  یلو  دـشاب ،
: میزادرپ یم  تاجانم  هب  هجوت  اب  اهیگژیو  زا  کی  ره  نایب  هب  ور  نیا  زا  .دشاب  یم 

دنوادخ هب  نظ  نسح 

هرهب وا  زا  ات  تسا  هدیرفاین  ار  رـشب  دنوادخ  .تسوا  هب  تیانع  لضفت و  يانبم  رب  ناسنا  تقلخ  تسا و  یهلا  تمحر  هیاپ  رب  شنیرفآ 
قلخ ار  وا  هکلب  دریگ ،

.دیامن لضفت  يو  رب  ات  هدومرف 

منک يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم 

منک يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب 

یناراب نوچ  ناـشیا  ياـهاعد  مالـسلا و  مهیلع  راـهطا  همئا  نانخـس  دـهد و  یم  تمحر  دـیون  یـشورس  نوچ  ینآرق  سدـقم  تاـیآ 
اب تئارب ، يانثتـسا  هب  میرک ، نآرق  زا  هروس  ره  تسا و  ریگارف  هدرتسگ و  یباتفآ  نوچ  یهلا  تمحر  .دـیامن  یم  ترفغم  زا  تیاکح 

هّللا مسب  يابیز  هلمج 

.دوش یم  زاغآ  میحرلا  نمحرلا 

ربنم يور  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  باتک  رد  هک  دیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: دومرف

ِباَِیتْغا ِنَع  ِّفَْکلا  ِهُِقلُخ َو  ِنْسُح  َُهل َو  ِِهئاَجَر  َو    ِ هّللِاب ِهِّنَظ  ِنْسُِحب  ِّالا  هَرِخالا  اْینُّدـلا َو  َْریَخ  ُّطَـق  ٌنِمُؤم  َیِطُْعا  اـم  َوُه  ّـِالا  َهِلا  ـال  يذَّلا  «َو 
ِهُِقلُخ َو ِءوُس  ِِهئاَجَر َو  ْنِم  ِهِریِـصقَتَو  هّللِاب  ِهِّنَظ  ِءوُِسب  ِّالا  ِرافِْغتْـسءْالاَو  َِهبوَّتلا  َدـَْعب  انِمُؤم    ُ هّللا ُبِّذَُـعی  وُه ال  ّـِالا  َهِلا  ـال  يِذَّلا  َنینِمؤُْملا َو 

.(1)« ...َنینِمؤُْمِلل ِِهباَِیتْغا 

وا ینیب  شوخ  ببس  هب  رگم  تسا  هدشن  هداد  ترخآ  ایند و  ریخ  زگره  ینمؤم  چیه  هب  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  )
وا زج  يدوبعم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  نینمؤم و  تبیغ  زا  وا  فقوت  يو و  قـلخ  نسح  وا و  هب  تبـسن  شا  يراودـیما  دـنوادخ و  هب 

ءاـجر و رد  وا  ریـصقت  ادـخ و  هب  تبـسن  وا  ینامگدـب  ببـس  هب  رگم  دـنکن  باذـع  رافغتـسا  هبوـت و  زا  سپ  ار  ینمؤـم  چـیه  تـسین 
(. نینمؤم زا  تبیغو  يو  یقالخا  دب  وا و  هب  تبسن  شا  يراودیما 

یهلا تمحر  زا  سأی 

تمحر زا  يدـیماان  تسا ، دنـسپان  مومذـم و  وا  تمحر  زا  سأی  تسا  هدیدنـسپ  وکین و  دـنوادخ  هب  نظ  نسح  هک  هزادـنا  ناـمه  هب 
هریبک ناهانگ  زا  دنوادخ 
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: دیامرف یم  هدومن و  یهن  نآ  زا  میرک  نآرق  تسا و 

.(1)« َنوُِرفاَْکلا ُمْوَْقلا  َِّالا    ِ هّللا ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَیال  ُهَّنِا    ِ هّللا ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  «ال 

(. دندش رفاک  هک  يدارفا  رگم  یهلا  تمحر  زا  دندرگ  یمن  سویأم  انامه  .یهلا  تمحر  زا  دیشابم  دیمون  )

: دیامرف یم  هک  نانچمه  تسا  تمایق  زور  دنوادخ و  زا  سأی  رفک ، هجیتن  و 

.(2)« ٌمیلَا ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلُوا  یتَمْحَر َو  نِم  اوُِسئَی  َِکئلُوا  ِِهئاَِقل  َو    ِ هّللا ِتایِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  «َو 

(. كاندرد یباذع  تسا  ناشیا  يارب  دنتسه و  دیماان  نم  تمحر  زا  اهنآ  دندش ، رفاک  وا  ياقل  یهلا و  تایآ  هب  هک  ییاهنآ  (و 

یهلا تسایس  زا  ینمیا 

هجیتن (3) و  تـسا هدش  هدرمـش  هریبک  ناهانگ  زا  تایاور  زا  يرایـسب  رد  دنوادخ  تمحر  زا  سأی  دننام  مه  یهلا  تسایـس  زا  ینمیا 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچمه  .تسا  يراکنایز  نارسخ و  شا 

.(4)« َنوُرِساْخلا ُمْوَْقلا  َِّالا    ِ هّللاَرْکَم ُنَمْأَی  الَف    ِ هّللاَرْکَم اُونِمَأَفَأ  »

(. راکنایز دارفا  رگم  وا  تسایس  زا  دنوش  یمن  نمیا  هک  یهلا ، تسایس  ریبدت و  زا  دنتسه  نمیا  ایآ  )

.دشاب هتشادن  يا  همهاو  هنوگ  چیه  دشاب و  لایخ  یب  ناسنا  هک  يروط  هب  تسا ، یعمج  رطاخ  ینمیا  زا  روظنم 

ءاجر فوخ و 

دوش یم  ثعاب  تلـصخ  ود  نیا  تسا ، یناسنا  ياقترا  دشر و  همزال  دشاب  یم  ینمیا  سأی و  نیب  لادتعا  دـح  هک  يراودـیما  سرت و 
.دنک زیهرپ  تافآ  اهرطخ و  زا  هدوب و  مرگلد  تفرشیپ  هب  تبسن  راک  ره  رد  یمدآ  هک 

دشاب و هتـشاد  دوبهب  هب  دیما  مه  دیاب  رامیب  کی  ندش و  دودرم  زا  سرت  مه  دشاب و  هتـشاد  تیقفوم  هب  دـیما  مه  دـیاب  وجـشناد  کی 
چیه یلوا  دشابن  ود  نیا  رگا  يرامیب ، زا  سرت  مه 
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لباـقم رد  يرـشق  ره  تسا  نینچمه  دـیامن ، یمن  دوبهب  يارب  یـششوک  هنوگ  چـیه  یمودو  دـنک  یمن  لیـصحت  يارب  یـشالت  هنوگ 
راودیما ناسنا  دیاب  مه  نادواج  تداعس  هب  تبسنو  تیهولا  هاگـشیپ  رد  ...و  ناگرزاب  کی  هدنمزر ، کی  دهد ، یم  ماجنا  هک  يراک 

.كانمیب مه  دشاب و 

یم نادیهـش  نارجاـهم و  ناـنمؤم و  دروم  رد  هلمج  زا  .تسا  هدومن  حرطم  ار  یهلا  تمحر  هب  دـیما  يرایـسب  دراوـم  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف

.(1)« ٌمیحَر ٌروُفَغ    ُ هّللا َو    ِ هّللا َتَمْحَر  َنوُجْرَی  َِکئلُوا  »

(. تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  دنتسه و  دنوادخ  تمحر  هب  راودیما  اهنآ  )

یم دـنمدرخ  نانمؤم  تافـص  هرمز  رد  هک  ناـنچمه  دـیامن ، یم  ناونع  ار  داـعم  زا  فوخ  یهلا و  فوخ  یناوارف  تاـیآ  رد  نینچمه 
: دیامرف

.(2)« ِباسِْحلا َءوُس  َنُوفاخَی  ْمُهَّبَر َو  َنْوَشْخَی  «َو 

(. دنشاب یم  كانمیب  باسح  یتخس  زا  دنتسه و  كانمیب  شیوخ  راگدرورپ  زا  (و 

: دیامرف یم  هدوتس و  تفص  ود  نیا  هب  ار  دجهتم  اسراپ و  نانمؤم  دنوادخ 

.(3)« اعَمَط افْوَخ َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  »

(. عمط دیما و  اب  مه  سرت و  اب  مه  دنناوخ  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  )

: دیامرف یم  شیوخ  يایلوا  ناربمایپ و  دروم  رد  و 

.(4)« َُهباَذَع َنُوفاَخَی  ُهَتَمْحَر َو  َنوُجْرَی  «َو 

(. دنشاب یم  كانمیب  وا  باذع  زا  دنتسه و  راودیما  ار  وا  تمحر  )

: دومرف یم  مردپ  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یَلَع ْدِزَی  َْمل  اذـه  َنِزُو  َْول  اذـه و  یَلَع  ْدِزَی  َْمل  اذـه  َنِزُو  وـَل  ٍءاـجَر  ُروـُن  ٍهَفیِخ َو  ُروـُن  ِناروـُن : ِِهبلَق  ِیف  ّـِالا َو  ٍنِمؤـُم  ٍدـْبَع  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِا  »
.(5)« اذه

، دیما رون  سرت و  رون  دشخرد : یم  رون  ود  شلد  رد  هک  نآ  زج  تسین  ینمؤم  هدنب  چیه  )

ص:260
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.218  / هرقب - 1
.21  / دعر - 2

.16  / هدجس - 3
.57  / ءارسا - 4

تیاور 13. ءاجرلاو ، فوخلا  باب  ص 71 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  - 5
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(. ددرگن نوزفا  نیا  زا  دوش  نزو  نآ  رگا  دشابن و  نوزفا  نآ  زا  دوش  نزو  نیا  رگا 

یمدآ كرحم  لماع  ود 

ياهـشزرا یلک  روط  هب  .ینمیا  سأی و  فالخ  هب  هدنراد  زاب  يریدخت و  لماع  هن  دنـشاب  یم  یمدآ  كرحم  لماع  ود  ءاجر  فوخ و 
.دنتسه نیرفآ  تکرح  ...و  ربص  لکوت ، دننام  یقالخا 

.دراد یم  زاب  اهیتشز  اهیدب و  زا  ار  یمدآ  فوخ  دنک و  یم  قیوشت  هتسیاش  لامعاو  بوخ  ياهراک  هب  ار  یمدآ  ءاجر 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.(1)« وُجرَی ُفاَخَی َو  اِمل  ًالِماَع  َنوُکَی  یّتَح  ایِجاَر  اِفئاَخ  ُنوُکَی  ایِجاَر َو َال  اِفئاَخ  َنوُکَی  یَّتَح  انِمُؤم  ُنِمْؤُْملا  ُنوُکَی  «َال 

ای تسا  راودیما  نادب  هچنآ  يارب  هک  نآ  رگم  تسین  راودـیما  ناسرت و  دـشاب و  راودـیما  ناسرت و  هک  نآ  رگم  تسین  نمؤم  نمؤم ، )
(. دنک راک  لمع و  دشاب  یم  ناسرت 

نیغورد ءاجر 

 : متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  یم  یصخش 

، اُوبَذَـک َِّیناَمَالا ، ِیف  َنوُحَّجَرَتَی  ٌموَق  ِءالُؤه  َلاقَف : ُتوَْملا  مُهَِیتأـی  یّتَح  َِکلذَـک  َنُولازَی  ـالَف  وُجَْرن  َنُولوُقَی  یـصاعَْملِاب َو  َنُولَمْعَی  ٌمْوَق  »
.(2)« ُْهنِم َبَرَه  ْیَش ٍء  ْنِم  َفاَخ  ْنَم  ُهبَلَط َو  ائیَش  اجَر  ْنَم  ّنِا  َنیِجاَِرب ، اوُْسَیل 

یم ارف  ناشگرم  ات  دنتـسه  نینچ  هراومه  و  دـنوادخ ) تمحر  هب   ) میراودـیما اـم  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  هاـنگ  هک  دنتـسه  یمدرم  )
هب دیما  هک  سکره  دنتـسین ، راودیما  دـنیوگ ، یم  غورد  دـنلول ، یم  اهوزرآ  نایم  رد  هک  دنـشاب  یم  يدارفا  اهنیا  دومرف : ماما  دـسر ،

(. دزیرگب نآ  زا  دسرتب  يزیچ  زا  هک  سک  ره  دنک و  یم  بلط  ار  نآ  دشاب  هتشاد  يزیچ 

بسک ناشدوخ  ار  نآ  تامدقم  دیاب  دنتسه  ادخ  تمحر  بلاط  اعقاو  رگا  دارفا  نیا  ینعی 

ص:261

تیاور 11. ءاجرلاو ، فوخلا  باب  ص71 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  - 1
تیاور 5. ءاجرلاو ، فوخلا  باب  ص71 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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.دشاب نازیرگ  و  هدرک ، زیهرپ  نآ  تابجوم  زا  دیاب  تسا  كانمیب  ادخ  باذع  زا  سک  ره  دننک و 

: متفگ مالسلا  هیلع  مشش  ماما  هب  دیوگ  یم  يرگید 

اجَر نَم  ُِّیناَمَالا  ُمِِهب  ْتَحَّجَرَت  ٌمُوق  َِکئلُوا  ٍلاوَِمب ، اََنل  اوُْسَیل  اُوبَذَـک  َلاقَف : وُجَْرن ، َنُولوُقَی  یـصاَعَْملِاب َو  َنوُِّمُلی  َکـِیلاَوَم  ْنِم  اـموَق  َّنِا  »
.(1)« ُْهنِم َبَرَه  ْیَش ٍء  ْنِم  َفاخ  ْنَم  َُهل َو  َلِمَع  اْئیَش 

اهنآ دنتـسین ، ام  تسود  دـنیوگ ، غورد  دومرف : میراودـیما ، ام  دـنیوگ  یم  دـنوش و  یم  ناهانگ  بکترم  امـش  ناتـسود  زا  یهورگ  )
وس نآ  وس و  نیا  هب  ار  ناشیا  اهوزرآ  هک  دنشاب  یمدرم 

(. دزیرگ یم  نآ  زا  دسرتب  يزیچ  زا  سک  ره  دنک و  یم  ششوک  راک و  نآ  هب  ندیسر  هار  رد  دشاب  راودیما  يزیچ  هب  سک  ره  درب ،

دـبای و تسد  نادـب  ات  دـنک  شالت  رتشیب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  وا  يوکین  مارکا  یهلا و  مرک  هب  دـیما  ناسنا  هک  یماـگنه  تسا  یهیدـب 
وا ینامرفان  زا  دنک و  اوقت  تیاعر  رتشیب  دـیاب  دراد  میب  وا  باذـع  دـنوادخ و  زا  رگا  نینچمه  .ددرگ  وا  ياهتمعن  تایانع و  لومـشم 

.دزیهرپب

لیمج مرک 

میرک دنوادخ  .دراد  دوجو  یصوصخم  تفاطل  هژاو  ود  نیا  رد  دیامن  یم  راگدرورپ  لیمج  مرک  هب  هراشا  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
مرک رگا  دیوگ : یم  بغار  تسا ، تّزع  تسافن و  تفارـش ، تواخـس ، يانعم  هب  تمارک  مرک و  دـسیون ، یم  سوماق  بحاص  .تسا 

هدیدنـسپ لاعفا  قالخا و  مان  دـشاب  ناـسنا  فصو  رگا  تسادـخ و  راکـشآ  تمعن  ناـسحا و  نآ  زا  دارم  دوش  عقاو  دـنوادخ  فصو 
رد هک  يزیچ  رهو  دوش  رهاظ  يو  زا  یلاعفا  قالخا و  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دـنیوگن  میرک  یـسک  هب  .دوش  یم  رهاظ  يو  زا  هک  تسوا 

نتفرگ رظن  رد  اب  دمآ  نآ  لعف  ای  تمارک و  ای  میرک  ظفل  نآرق  زا  اج  ره  رد  سپ  دوش ، یم  فیصوت  مرک  اب  تسا  فیرـش  دوخ  عون 
دش هتفگ  لّوا  رد  هک  هناگراهچ  یناعم  زا  یکی  هب  ار  نآ  دوش  یم  لحم  بسانت 

: دیوگ یم  سپس  تفرگ 

مه لیمج  . (2) دنا هدرک  ینعم  معنم  داوج و  دنوادخ  رد  ار  نآ  تسا ، ینسح  ءامسا  زا  میرک 

ص:262

تیاور 6. ص71 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  - 1
.راصتخا تروص  هب   105 ص104 -  ج6 ، نآرق ، سوماق  - 2
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زوت و هنیک  يا ، هدقع  يدرف  ناسنا  باسح  فرط  یهاگ  .تسا  ابیز  لیمج و  مه  وا  مرک  تسا و  میرک  دنوادخ  .تسا  ابیز  يانعم  هب 
اجنآ ات  هدرتسگ ، شتمحر  تسا و  تشذـگ  لها  درادـن ، يدوبمک  هک  تسا  يدـنوادخ  یمدآ  باسح  فرط  یلو  تسا ، رظن  گنت 

ْیَش ٍء»(1). َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  َو  : » دیامرف یم  هک 

(. تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  نم  تمحر  (و 

تسین راب  هش  نادب  ار  ام  وگم  وت 

تسین راوشد  اهراک  نامیرک  اب 

متاـقولخم شیپ  رد  ارم  درادـب و  تسود  ارم  هک  سک  ره  رادـب  تسود  رادـب و  تسود  ارم  هک : دومن  یحو  ربماـیپ  دواد  هب  دـنوادخ 
.دیامن بوبحم 

.منک بوبحم  تتاقولخم  دزن  رد  ار  وت  هنوگچ  تفگ  دواد 

زا ریغ  هک  نآ  ات  هدـب  رکذـت  ار  عوضوم  نیا  مه  اهنآ  هب  نک و  وگزاب  ارم  ياهتمعن  نک و  دای  ییابیز  یبوخ و  اب  ارم  دومرف : دـنوادخ 
(2) .دنشاب هتشادن  غارس  ار  يرگید  زیچ  نم  زا  ییابیز 

ص:263

.156  / فارعا - 1
ص254. ج7 ، ءایحالا ، بیذهت  یف  ءاضیبلا  هجحملا  - 2
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مهن یس و  شخب 

هراشا

«. َْکیَلَع ِیلُّکَوَت  ِنْسُِحب  یِّنَع  ْحَفْصاَف  َْکیََدل  ِیْنتَطَقْسَا  ْدَق  ایاطَْخلا  َِتناک  ْنِا  یهِلا  »

همجرت

.مراد وت  هب  هک  یبوخ  لکوت  هطساو  هب  نک  تشذگ  نم  زا  دنا  هتخادنا  وت  رظن  زا  ارم  ناهانگ  رگا  مدوبعم !

اه هژاو 

.تسا هدمآ  هانگ  يانعم  هب  مه  هابتشا و  يانعم  هب  مه  ءاطخ  .ناهانگ  يانعم  هب  هئیطخ  عمج  ایاطخ :

.نداتفا طوقس ، ِیْنتَطَقْسَا :

کی هب  بنذ  زا  زواجت  وفع و  حفص و  تسا  هدومرف  یـسربط  تسا ، غلبا  وفع  زا  نآ  دیوگ : بغار  .ندرک  تشذگ  حفـص : حفـصاف ،
وفع زا  دعب  حفص  هدمآ و  مه  اب  حفـص  وفع و  هیآ  دنچ  رد  هک  دسر  یم  رتهب  رظن  هب  بغار  لوق  دیوگ : یم  نآرق  سوماق  دنا ، ینعم 

(1) .تسا هدش  عقاو 

راهظا ینعم  هب  لکوت  تسا : هدومرف  یـسربط  .مدرک  داـمتعا  وا  هب  ینعی  ِْهیَلَع ؛» ُْتلَّکَوَت   » .ندرک راذـگاو  سلف  نزو  رب  لـکو  لـکوت :
راذگاو هّللا » یلع  لکوت   » تسا و ریغ  هب  دامتعا  زجع و 

(2) .تسوا ریبدت  هب  نانیمطا  ادخ و  هب  راک  ندرک 

ص:264

ص131. ج4 ، نآرق ، سوماق  - 1
ص 240. ج7 ، نآرق ، سوماق  - 2
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حرش

، باقع تلفغ و  هانگ و  اطخ و  هژاو  راهچ  لباقم  رد  هیطرش  تالمج  تروص  هب  نآ  دعب  هرقف  هس  اعد و  زا  هرقف  نیا  رد  نینمؤملاریما 
ار باوث  تفرعم و  نیقی و  لکوت و  هژاو  راهچ 

رد .ار  باوث  باقع  لباقم  رد  تفرعم و  تلفغ  لباقم  رد  ار و  نیقی  بونذ  لباقمرد  ار و  لکوت  اـیاطخ  لـباقم  رد  دـیامن ، یم  حرطم 
.ددرگ یم  ناسنا  طوقس  ثعاب  ناهانگ  ایاطخ و  هک  دیامرف  یم  نایب  لّوا  هرقف  زا  لّوا  تمسق 

هانگ رطخ 

هک مدآ  ترضح  .ددرگ  یم  باترپ  تلالض  هّرد  قامعا  ات  یهاگ  دنک و  یم  طوقـس  شیوخ  هبترم  ماقم و  زا  هانگ  هطـساو  هب  ناسنا 
(1)« اَِطبْها َلاَق   » لومـشم دش و  طوقـس  طوبه و  هب  التبم  دوخ  يالوا  كرت  هطـساو  هب  دوب  دنوادخ  تاهابم  دروم  هکئالم و  دوجـسم 

.دبای یم  لّزنت   (3)« نیِلفاَس َلَفْسَا   » هبترم هب   (2)« میْوقَت ِنَسْحَا   » ماقم زا  هانگ  هطساو  هب  مه  ناسنا  .دیدرگ و 

: دیامرف یم  دشاب  كرش  هک  تیصعم  نیرت  گرزب  دروم  رد  میرک  نآرق 

.(4)« ٍقیحَس ٍناَکَم  یف  ُحیّرلا  ِِهب  يوْهَتْوَا  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  َّرَخ  اَمَّنَاَکَف    ِ هّللِاب ْكِرُْشی  ْنَم  «َو 

هب ار  وا  يدنت  داب  ای  دیابرب و  راقنم  اب  ار  شندب  یغرم  دنک ، طوقـس  نامـسآ  زا  هک  دـنام  نآ  هب  دزرو  كرـش  ادـخ  هب  هک  سک  ره  )
(. دنکفا يرود  ناکم 

باترپ تلالـض  هرد  رعق  هب  ای  ددرگ و  یفارحنا  تارکفت  يداحلا و  بتاکم  راـتفرگ  اـی  درادرب  دـنوادخ  زا  تسد  هک  سک  نآ  يرآ 
.تسا هدیدرگ  حرطم  یصاعم  ناهانگ و  جیاتن  يددعتم  تایاور  تایآ و  رد  .دهد  ناج  نآ  قامعا  رد  هدش ،

ناهانگ زا  یـضعب  دـنرد ، یم  ار  تمـصع  ياه  هدرپ  ناهانگ  زا  یخرب  دـیامرف : یم  هراشا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  روط  ناـمه 
ثعاب ناهانگ  زا  يا  هراپ  دنوش ، یم  اهیتخبدب  اهتمقن و  لوزن  ببس 
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تاّیلب لوزن  ببـس  مه  یـضعب  دنوش و  یم  ناسنا  ياعد  تباجتـسا  مدـع  بجوم  ناهانگ  زا  یخرب  دـندرگ ، یم  یهلا  ياهتمعن  رییغت 
(1) .دندرگ یم 

: دوب هدش  هتشون  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  باتک  رد  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ِهَعاَّطلا َلَجْعَا  َّنِا  َو  اِهب ،   َ هّللا ُزِراُبی  َُهبِذاْکلا  ُنیِمَیلا  ِمِحَّرلا َو  ُهَعیِطَق  ُیْغَْبلَا َو  ّنَُهلابَو : يَرَی  یّتَح  اًدـَبَا  َّنُُهبِحاص  ُتوُمَیال  ٍلاـصِخ  ُثـالَث  »
َراَیِّدلا ِنارَذََـتل  ِمِحَّرلا  َهَعیِطَق  ََهبِذاکلا َو  َنیمَْیلا  َّنِا  َنوُْرُثی َو  ْمُُهلاَومَا َو  یْمنَتَف  َنولـصاوَتَیَف  اراُّجف  نُونوُکََیل  َموَْقلا  َّنِا  ِمِحَّرلا َو  ُهَلَِـصل  اباَوث 

.(2)« ِلْسَّنلا ُعاطْقنِا  ِمِحَّرلا  َلْقَن  ّنِا  َمِحَّرلا َو  ُلُْقنَت  اِهلْهَا َو  ْنِم  َِعقَالَب 

هک یـسک  ، ) غورد مسق  محر ، عطق  زواجت ، متـس و  دـنیبب : ار  نآ  لابو  اـت  دریمن  دـشاب  اراد  ار  اـهنآ  سک  ره  هک  تسا  تلـصخ  هس  )
یم محر  هلـص  دسر  رتدوز  شرجا  باوث و  هک  یتعاط  انامه  دور و  یم  ادـخ  گنج  هب  نآ  اب  دـشاب ) هتـشاد  ار  تافـص  نیا  زا  یکی 
محر عطق  غورد و  مسق  .دندرگ  دـنمتورث  دوش و  دایز  ناشلاوما  دـننک  محر  هلـص  یلو  دنـشاب ، روجف  قسف و  لها  هک  یمدرم  دـشاب ،

رب اج  زا  ار  يدنواشیوخو  دننک  نامناخ  لها و  زا  یلاخ  ناریو و  ار  اه  هناخ 

(. دوش یم  لسن  عطق  هیام  يدنواشیوخ  ندنک  رب  ياج  زا  دننک و 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ُمُهَذَخَا ُنازیِْملاَو  ُلاَیْکِْملا  َفِّفُط  اِذا  ِهَأْجُْفلا َو  ُتوَم  َُرثَک  يِدَْعب  ْنِم  انِّزلا  َرَهَظ  اذِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ِلوسَر  ِباتِک  ِیف  انْدَـجَو  »
اُونَواَعَت ِماکْحَْالا  ِیف  اوُراج  اِذا  اهَّلُک َو  ِنِداَعَْملاَو  ِراَـمِّثلاَو  ِعْرَّزلا  َنِم  اـهَتَکََرب  ُضرـألا  ِتَعَنَم  َهاـکَّزلا  اوعَنَم  اِذا  ِصْقَّنلاَو َو  َنِینِّسلاـِب    ُ هّللا

َمل اِذا  ِراَرـشَالا َو  يِدـیَأ  ِیف  ُلاومَالا  ِتَلِعُج  َماحرَألا  اوُعَّطَق  اِذا  ْمُهَّوُدَـع َو  مِْهیَلَع    ُ هّللا َطَّلَـس  َدـْهَْعلا  اوُضَقَن  اِذا  ِناَوْدـُعلاَو َو  ِْملُّظلا  یلَع 
ُباجَتُْـسیالَف ْمُهُراَیِخ  اوُعدَـیَف  مُهَرارِـش  مِهیَلَع    ُ هّللا َطَّلَـس  ِیْتَیب  ِلهَا  نِم  َراَـیْخَالاوُِعبَّتَی  َْمل  ِرَْکنُملا َو  ِنَع  اوَْهنَی  َْمل  ِفوُرعَملاـِب َو  اوُُرمأَـی 

.(3)« ْمَُهل

هنامیپ و زا  هاگره  ددرگ و  ناوارف  یناهگان  گرم  دوش  رادـیدپ  انز  نم  زا  سپ  هاگره  دوب ) هتـشون   ) میتفاـی ادـخ  لوسر  باـتک  رد  )
ناصقن یطحق و  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دوش  مک  وزارت 

ص:266
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رد هاگره  دراد و  غیرد  نداعم  اه و  هویم  تعارز ، زا  ار  دوخ  تاکرب  همه  نیمز  دـننک  غیرد  تاکز  نداد  زا  هاگره  دزاـس و  راـتفرگ 
رارـشا تسد  رد  تورث  لاوما و  دننک  محر  عطق  نوچو  دـننک  ناودـعو  متـس  رد  رگیدـکی  اب  يراکمه  دـنیامن ، مکح  قحانب  ماکحا 

ار نانآ  رارشا  دنوادخ  دنیامنن  نم  تیب  لها  ناکین  زا  يوریپ  دننکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  دریگ و  رارق 

(. دوشن باجتسم  دننک و  اعد  اهنآ  ناکین  سپ  دنادرگ ، طلسم  ناشیا  رب 

یهلا تشذگ  یناسنا و  لکوت 

یم ناسنا  طوقـس  ثعاـب  ناـهانگ  هک  دومن  هراـشا  هیطرـش  هلمج  نیمه  لّوا  تمـسق  رد  ماـما  َکـْیَلَع » یلُّکَوَت  ِنْسُِحب  یِّنَع  ْحَفْـصاَف  »
تـشذگ هدیـشک و  اهنآ  يور  رب  هدرپ  ودب  نظ  نسح  لکوت و  ییابیز  هطـساو  هب  هک  دهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  تمـسق  نیا  رد  ددرگ ،

اب تایاور  رد  هک  تسا  یهلا  نارفغ  تشذگ و  رب  دامتعا  يانعم  هب  لکوت  نیا  میدرک ، نایب  مه  ًالبق  هک  نانچمه  .دیامرف 

.دشاب یم  راگدرورپ  تمحر  زا  يدیمون  سأی و  لباقم  رد  تسا و  هدش  نایب  ودب  دیما  ءاجر و  راگدرورپ و  رب  نظ  نسح  ترابع 

هب نظ  نسح  دـشاب ، ناهانگ  يارب  يا  هرافک  دـناوت  یم  هک  دراد  شبات  یگدنـشخرد و  نانچ  نآ  راـگدرورپ  رب  لـکوت  نظ و  نسح 
يدیـشروخ لثم  هب  دنک و  كاپ  ار  هانگ  یگدولآ  تراذق و  دناوت  یم  یبوخ  هب  هک  تسا  یناراب  دننام  هب  راگدرورپ  سدـقم  تحاس 

.دنک ناربج  ار  نآ  دوبمک  هصیقن و  دناوت  یم  هک  تسا  یعیفش  نوچ  دزاس و  فرطرب  ار  نآ  تملظ  دناوت  یم  هک  تسا 
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ملهچ شخب 

هراشا

«. َکِفطَع ِمَرَک  یِلا  ُنیقَْیلا  ِینَهَّبَن  ْدَقَف  َکِفُْطل  ِمِراکَم  ْنِم  ُبُونُّذلا  ِیْنتَّطَح  ْنِا  یهِلا  »

همجرت

هدومن نادـب  هاگآ  ارم  وت  هنامیرک  تیاـنع  هب  نیقی  یلو  دـنا ، هتخاـس  هاـتوک  وت  هناـمیرک  فاـطلا  زا  ارم  تسد  ناـهانگ  رگا  مدوبعم !
.تسا

اه هژاو 

.ندمآ دورف  ندروآ و  دورف  يانعم  هب  َّطَح  .هدروآ  دورف  ِیْنتَّطَح :

.بنذ عمج  ناهانگ ؛ بونذ :

.ارم تسا  هتخاس  رایشوه  ِینَهَّبَن :

حرش

اهیبوخ هب  اهیدب  لیدبت 

یم نایب  ناهانگ  زا  لصاح  طاطحنا  لـباقم  رد  ار  راـگدرورپ  تفوطع  هب  نیقی  تسا  زارف  زا  مود  شخب  هک  مه  تمـسق  نیا  رد  ماـما 
.دیامن یم  نآ  ناربج  هب  هراشا  سپس  دنک و  یم  هانگ  ضراوع  هب  هراشا  لّوا  هلمج  دننام  مه  هیطرش  هلمج  نیا  هک  يروط  هب  دیامرف ،

ار ناسنا  تسد  یهلا  مرک  فطل و  یلو  دندرگ ، یم  ناسنا  طوقـس  یتسپ و  ثعاب  ناهانگ  دش ، هتفگ  لّوا  تمـسق  رد  هک  روط  نامه 
رگا نینچمه  .دزاس  یم  اهر  یتسپ  ضیضح  زا  هتفرگ و 
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یم رارق  وا  محارم  لیذ  رد  ار  ناسنا  وا  تمحر  مرک و  هب  نیقی  دزاـس  یم  رود  هب  یهلا  تیاـنع  فطل و  هنحـص  زا  ار  یمدآ  ناـهانگ 
یم هنسح  ار  هئّیس  دزاس و  یم  یبوخ  هب  لدبم  ار  يدب  دنک و  یم  ییابیز  هب  لیدبت  ار  یتشز  هک  تسا  میرک  نانچ  نآ  دنوادخ  .دهد 

: تسا هدومرف  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دیامرف ؛

.(1)« امیِحَر اروُفَغ    ُ هّللا َناک  ٍتاَنَسَح َو  ْمِِهتائِّیَس    ُ هّللا ُلِّدَُبی  َِکئلوُاَف  اِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  َِّالا  »

دنوادخ دنک و  یم  اهیبوخ  هب  لیدبت  ار  نانآ  ياهیدب  دنوادخ  دهد ، ماجنا  حلاص  لمعو  دروآ  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یـصخش  رگم  )
(. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب 

.دنادرگ اهیبوخ  اهیکین و  هب  لدبم  ار  اهیدب  اهیتشز و  دـناوت  یم  دـنک ، یم  گنراگنر  ياهلگ  هب  لیدـبت  ار  كاخ  بآ و  هک  وا  يرآ 
رورغ دوش ، یم  اهیبوخ  هب  لدـبم  وا  یقالخا  ياهیتشز  هک  دـبای  یم  شیالاپ  نانچنآ  هبوت  ماگنه  رد  ناسنا  سفن  مه  یعیبط  قیرط  زا 

.دوش یم  یتوکلم  تبحم  محر و  هب  لیدبت  وا  یناویح  يرگشاخرپ  مشخ و  ددرگ و  یم  هبوت  یگدنمرش  هب  لدبم  هانگ 
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مکی لهچ و  شخب 

هراشا

«. َِکئآلا ِمَرَِکب  ُهَفِْرعَْملا  ِیْنتَهَّبَن  ْدَقَف  َِکئاِقِلل  ِدادِْعتْسِْالا  ِنَع  ُهَْلفَْغلا  ِیْنتَمانَا  ْنِا  یهِلا  »

همجرت

هتخاس رادـیب  ارم  وت  هنامیرک  فاطلا  هب  تفرعم  هتـشاد ، زاب  وت  ياقل  يارب  یگداـمآ  زا  هدرب و  ورف  باوخ  رد  ارم  تلفغ  رگا  مدوبعم !
.تسا

اه هژاو 

.ارم درب  باوخ  هب  یْنتَمانَا :

ناسنا یلو  دشاب ، رـضاح  يزیچ  هک  تسا  نآ  تلفغ  : (1) دیوگ نآرق  سوماق  .یهاگآ  مدع  هابتشا ، یـشومارف ، یهجوت ، یب  تلفغ :
هظقی .تسا  هظقی  دـض  تلفغ  هدومرف : ماعنا  هروس  هیآ 131  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  رد  اذل  دـنک ؛ شومارف  ار  نآ  دـنکن و  هجوت  نآ  هب 

ینعی

عمجم رد  اضیا  .وش  رادـیب  دوخ  تلفغ  باوخ  زا  کـِتَْلفَغ ؛» ْنِم  ْظـِْقیَتْسا  َو  : » هدومرف هبطخ 151  هغالبلا  جـهن  رد  هجوت و  يرادـیب و 
زا هک  تسا  يوهس  نآ  بغار : لوق  هب  .هجوت  زا  دعب  تسا  نهذ  زا  نتفر  نآ  و  ْیَشلا ء » ْنَع  ُوهَّسلا  ُهَْلفَْغلَا  : » هدومرف هرقب  هیآ 74  لیذ 

.تسین ربخ  یب  تلفغرد و  دینک  یم  هچنآ  زا  ادخ   (2)« َنُولَمْعَت اّمَع  ٍِلفاِغب    ُ هّللا اَم  َو   » .دوش ضراع  هجوت  یمک  ظفح و  یمک 

.یگدامآ دادعتسا :

ص:270
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.74  / هرقب - 2
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هملک نیا   (1)« َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل    ِ هّللا َءالا  اوُرُکْذاَـف  (. » دراوملا برقا   ) تسا بنع ) سرف و  ربح و  نزو  رب   ) یِلا نآ  درفم  اـهتمعن ، ءـالآ :
(2) .تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  راب  عمج 34  تروص  هب 

؛ » مؤَللا ُّدِض  ُمَرَکلا  : » دیوگ سوماق  حاحص و  رد  تسا ، تزع  تسافن و  تفارش ، تواخـس ، ینعم  هب  تمارک  و  سرف ) نزو  رب  : ) مرک
ُِّینَغ ّیبَر  َّنِاَف   » .هدـمآ دراوملا  برقا  قوف و  باتک  ود  رد  هک  نانچ  تسا ، یخـس  يانعم  هب  میرک  سپ  .تسا  تمائل  دـض  مرک  ینعی 

ناسحا نآ  زا  دارم  دوش  عقاو  ادخ  فصو  رگا  مرک  دیوگ : یم  بغار  ...تسا  دنمتواخس  زاین و  یب  نم  راگدرورپ  انامه  . (3)« ٌمیرَک
هک يزیچ  ره  دوش و  یم  رهاظ  يو  زا  هک  تسوا  هدیدنـسپ  لاعفا  قالخا و  مان  دشاب  ناسنا  فصو  رگا  تسادخ و  راکـشآ  تمعن  و 

(4) .دوش یم  فیصوت  مرک  اب  تسا  فیرش  دوخ  عون  رد 

حرش

لماعو يویند  ياقل  هب  يا  هراشا  قوف  ترابع  یلو  ترخآ ، دروم  رد  هژیو  هب  میتفگ ، نخـس  رایـسب  هتـشذگ  رد  یهلا  ياقل  دروم  رد 
فاطلا هب  تفرعم  هّللا  ءاقل  هب  فّرـشت  ببـس  هک  تفگ  دـیاب  رـصتخم  تروص  هب  هک  دـیامرف  یم  نآ  زا  نامرح  ببـس  نآ و  تفایرد 

»؟ تسیچ هناخبحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ   » تسا و یهجوت  یب  تلفغ و  نآ ، زا  نامرح  لماعو  یهلا 

ناهج نیا  رد  هّللا  ءاقل 

زور رد  ایآ  هک : لاعتم  دنوادخ  دروم  رد  مدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریصب  وبا 

؟ دننیب یم  ار  وا  نانمؤم  تمایق 

.دنا هدید  مه  تمایق  زور  زا  شیپ  ار  وا  دومرف : ماما 

!؟ تقو هچ  متفگ :

ص:271

.69  / فارعا - 1
ص104. ج1 ، نآرق ، سوماق  - 2

.40  / لمن - 3
ص103. ج6 ، نآرق ، سوماق  - 4
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.)؟ متسین امش  يادخ  ایآ  « ) ْمُکِّبَِرب ُتَْسلَا  : » دومرف هک  یماگنه  دومرف :

ادخ نونکا  مه  وت  ایآ  دننیب ، یم  مه  تمایق  زا  شیپ  ایند  رد  ار  وا  نینمؤم  انامه  دومرف : هاگ  نآ  دومن و  توکـس  يرادقم  ماما  سپس 
...؟ ینیب یمن  ار 

(1) .دننک یم  دحلم  ای  ههّبشم  دارفا  ار  وا  هک  یفیصوت  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  تسین ، مشچ  اب  ندید  دننام  لد  اب  ندید  دومرف : ماما 

تـسد هب  لیلد  يور  زا  هک  یبلق  نامیا  هن  ینامـسج و  تیؤر  هن  تیؤر  نیا  هک  دـیامن  یم  قوف  تیاور  زا  هدافتـسا  ییابطابط  همـالع 
تشاد هجوت  دیاب  هتبلا  . (2) ینادجو دوهـش  هکلب  يرکف ، لالدتـسا  قیرط  زا  هن  تسا ، یملع  هدهاشم  لین و  یعون  هکلب  دشاب ، هدـمآ 

.دشاب یم  ینید  هبرجت  يریبعت  هب  تسا و  نادجو  یعون  هکلب  تسین ، راتفگ  هب  هّللا  ءاقل  هک 

ییام سردمه  رگا  قاروا  يوشب 

دشابن رتفد  رد  قشع  ملع  هک 

الاو بتکم  نآ  يدرگاش  رد  ییاهماگ  ای  دنـشاب  یهلا  تیـالو  لـها  هک  دوش  رّـسیم  يدارفا  يارب  طـقف  ناـهج  نیا  رد  ياـقل  عون  نیا 
تروص هب  یهاگ  یهلا  تاولج  هاگ  نآ  دنشاب ، هدیـسر  یتاماقم  هب  یهلا  تیانع  هب  هجوت  اب  هیکزتو  میلعت  قیرط  زا  دنـشاب و  هتـشادرب 

: دیامرف یم  شیوخ  لدنشور  درگاش  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ور  نیا  زا  .دوش  رهاظ  اهنآرب  یباهـش  تروص  هب  مه  یهاگ  هقرج و 
»؟ ینیب یمن  ار  ادخ  نونکا  مه  وت  ایآ  »

؟ ینیب یمن  ار  ادخ  نونکا  مه  وت  ایآ  دومرف : یم  وا  هب  قداص  ماما  هک  دوب  هدیسر  اجک  هب  ریصب  وبا  نیا 

دننیشنمه هت  اب  هک  نانآ  اشوخ 

دننیشن مّرخ  لد  اب  هشیمه 

يزابقشع قشع و  مسر  یب  نیمه 

دننیب هت  دنیآ و  هناخاتسگ  هک 

یهلا ياقل  عنام  نیتسخن 

هب اـعد  زا  تمـسق  نیا  رد  هک  ییاـه  هژاو  دروم  رد  تسا  مزـال  يریگ  هجیتن  زا  شیپ  تسا ، تلفغ  یهلا  ياـقل  زا  گرزب  عناـم  نیلوا 
.دوش هداد  حیضوت  تسا  هتفر  راک 

ص:272
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.دیحوتلا زا  لقن  هب  ص 263 ، ج8 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
.دیحوتلا زا  لقن  هب  ص 263 ، ج8 ، نازیملا ، ریسفت  - 2
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ینافرع لزانم  زا  لزنم  نیتسخن  مه  نآ  هک  دشاب  یم  هظقی  نآ  لباقم  رد  هک  تسا  تلفغ  يرـشب  تافآ  نیرت  گرزب  زا  یکی  تلفغ :
زا هک  تسا  يا  هدرم  دـننام  یهاگ  یتح  دـنک ، رکفت  لقعت و  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دونـش  یمن  دـنیب و  یمن  یهاـگ  لـفاغ  مدآ  .تسا 

دروم رد  دـنوادخ  ور  نیا  زا  تسا ، هدربن  یظح  یناـسنا  كرد  زا  هک  تسا  یناویح  دـننام  هب  مه  یهاـگ  درادـن و  يا  هرهب  یگدـنز 
.(1)« َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلُوا  ُّلَضَا  ْمُه  َْلب  ِماَْعنَْالاَک  َِکئلُوا  : » دیامرف یم  یمّنهج  نادان  هارمگ و  دارفا 

(. دنتسه یلفاغ  دارفا  اهنآ  دنرتهارمگ ، رت و  تسپ  هکلب  نایاپراهچ  دننام  اهنآ  )

.(2)« ُهْبلَق َتام  هْلفَغلا  ِْهیَلَع  ْتَبَلَغ  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(. دریم یم  شبلق  ددرگ  هریچ  وا  رب  تلفغ  هک  سک  ره  )

، دوس یب  دزرو  تلفغ  هلماعم  زا  رگا  ناگرزاب  دنام و  یم  داوس  یب  ارهق  دزرو  تلفغ  نآ  يریگارف  سرد و  ندونـش  زا  رگا  وجـشناد 
، كوپ اهناوختـسا  هک  دوش  یم  هجوتم  گرم  هناتـسآ  رد  هراـبکی  دـنک و  یم  يرپس  یلاـیخ  یب  تلفغ و  هب  ار  يرمع  ناـسنا  یهاـگ 
زا هراـبکی  هدونغ و  بش  هک  يرفاـسم  دـننام  هب  هدرکن ، يراـک  وا  هدـش و  يرپـس  رمع  هرخـالاب  هتفر و  تسد  زا  ورین  درُخ ، باـصعا 

.تسا هدنام  باوخ  رد  وا  هتفر و  ناوراک  هک  هدش  رادیب  باوخ 

دنکن يراک  لد و  دسانشن  را  تقو  ردق 

میرب تاقوا  لصاح  نیا  زا  هک  تلاجخ  سب 

یک ات  رخآ  ندش  مگ  انف  نابایب  رد 

میرب تامهم  هب  یپ  رگم  میسرپب  هر 

زا تسا ، هتـشاد  رذحرب  تلفغ  زا  هدومرف و  هیـصوت  ودب  تشگزاب  داعم و  وا و  تایآ  دنوادخ و  هب  هجوت  دروم  رد  اهراب  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  هلمج 

.(3)« نیِلفاْغلا َنِم  ْنُکَتالَو  ِلاَصَْالا  ِّوُدُْغلِاب َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنوُد  ًهَفیِخ َو  اعُّرَضَت َو  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذاَو  »

(. شابم نالفاغ  زا  نک و  دای  ماش  حبص و  رد  دوخ  لد  رد  یشکرب  زاوآ  هک  نآ  یب  سرت و  عّرضت و  اب  ار  دوخ  يادخ  )

ص:273

.179  / فارعا - 1
ش5765. ص266 ، ج1 ، مکحلاررغ ، - 2

.205  / فارعا - 3
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: دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  هک  هدومن  میسرت  ار  داعم  زا  يا  هرظنم  یمنهج  دارفا  دروم  رد  و 

.(1)« ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َکنَع  انْفَشَکَف  اَذه  ْنِم  ٍهَْلفَغ  یف  َْتنُک  ْدََقل  »

(. دیدرگ نیبزیت  زورما  تا  هدید  ور  نیا  زا  میتشادرب ؛ هدز و  رانک  ار  تیاه  هدرپ  ام  یتشاد ، تلفغ  تخس ) زور   ) نیا زا  )

هچ ره  نخـس  دیور و  یمن  راز  هروش  رد  دشاب  هدـنزرا  هچ  ره  رذـب  هنرگ  دراد و  دـعاسم  هنیمز  هب  زاین  يزیچ  ره  تفایرد  دادعتـسا :
یهلا شخب  تایح  تاملک  لـباقم  رد  هک  ار  یـشومچ  دارفا  بلق  میرک  نآرق  .دراذـگ  یمن  رثا  هنوگ  گنـس  لد  رب  دـشاب  هدـنزومآ 

.دنریگ یمن  رارق  ریثأت  تحت  هنوگ  چیه  هک   (2) دنک یم  نآ  زا  رت  تخس  ای  گنس  هب  هیبشت  دنداد  یمن  ناشن  دوخ  زا  یشیارگ 

.فرحنم اـی  تسا و  ردـک  اـی  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هنیآ  دـننام  هب  لقادـح  هنرگ  دـشاب و  یهلا  راونا  تفاـیرد  دعتـسم  دـیاب  یمدآ  لد 
نیا .دتفا  یمن  هدولآ  كاخ  ردـک و  هنیآ  رد  دـشاب  رونم  هچ  ره  درادـن و  یـساکعنا  هنیآ  تشپ  رد  دـشاب  ناشخرد  هچ  ره  دیـشروخ 

هنیآ هب  تبسن  عوضوم 

.هریت گنس  هب  تبسن  دسر  هچ  تسا 

.دشاب هتشادن  ار  یهلا  ياقل  دادعتسا  رگید  هک  درب  یم  ینارگ  باوخ  هب  ار  ناسنا  تلفغ 

.دنک یمن  داجیا  یتذل  انیبان  مدآ  يارب  دشاب  راگن  شقن و  رپ  هک  مه  هچ  ره  دیریگب ، رظن  رد  ار  ابیز  رایسب  يولبات  کی 

.دهد یمن  یشزومآ  اونشان  مدآ  يارب  دشاب  هدنزومآ  یقطنم و  هک  مه  هچ  ره  دینک ، تقد  ار  هناملاع  یلاع و  ینارنخس  کی 

.درادن یتذل  تسا  هدیباوخ  لیبموتا  رد  هک  یسک  يارب  دییامن  هظحالم  ار  ینابایب  ریذپلد  شخبحرف و  هرظنم  کی 

هب وا  رانک  رد  هک  يدرف  يارب  دـنک  یم  يرپس  بش  ياه  همین  رد  دّـجهتم  هتخابلد و  قشاع  کی  هک  ار  يا  هنافراع  تاـظحل  نینچمه 
.دشاب یمن  كرد  لباق  تسا  هتفر  ورف  ینارگ  باوخ 

ص:274

.22  / ق - 1
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هتـشادن ار  وت  ياقل  یگدامآ  هک  تسا  هدرب  ورف  ینارگ  باوخ  هب  ارم  تلفغ  رگا  دـیوگب : دـهاوخ  یم  اعد  زا  زارف  نیا  رد  ماما  لاـح 
.تسا هدروآ  نوریب  تلفغ  باوخ  زا  هدرک و  رادیب  رایشوه و  ارم  وت  هنامیرک  ماعنا  تخانش  تفرعم و  یلو  مشاب ،

روـجید بش  هک  تسا  یکاـنبات  هعـشا  ناـنوچ  هداد و  شزاوـن  ار  يراد  بت  نت  هک  تـسا  یهاگرحـس  میـسن  ناـنوچ  یهلا  تاـهیبنت 
همزمز دـننام  هب  دـنک ، یم  کـیدزن  ار  وا  یهلا  یهاـگآ  یلو  دزاـس ، یم  رود  ار  یمدآ  تلفغ  هچرگ  دزاـس ، یم  نـشور  ار  یگدـنز 
هجلاعم ار  یـشوهدم  راـمیب  هک  یناـبرهم  بیبط  نوچ  دروآ و  ناتـسبد  هب  هعمج  مه  ار  شوگیزاـب  كدوک  یتح  هک  يداتـسا  تبحم 

.دزاس یم  رایشوه  هدرک ،

یم ار  هیآ  نیا  يزوسناـج  گـنهآ  اـب  يراد  هدـنز  بش  هک  دینـش  بش  لد  ناـمه  رد  دوب ، هتفر  يدزد  هب  یبـش  همین  يدرگبـش  دزد 
: دیوگ یم  دناوخ و 

.(1)  «ِ هّللا ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشْخَت  ْنَا  اُونَما  َنیذَِّلل  ِنْأَی  َْملَا  »

.)؟ ددرگ عشاخ  ادخ  دای  لباقم  رد  ناشلد  هک  نانمؤم  يارب  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  )

هبنتم ور  نیا  زا  تخاـس ، رونم  ار  شدوجو  رـسارس  هک  دوب  يرون  درک و  ذوفن  شدوجو  قاـمعا  اـت  هک  دوب  یگناـب  ینآرق  ياوآ  نیا 
.دومن يرپس  تعاطا  تدابع و  هب  ار  رمع  هیقب  تشگرب و  دش و 

زور رد  یناسنا  هژیو  ياقل  زا  عنام  یناهج  نیا  تلفغ  هک  دـشاب  يورخا  ياـقل  قوف  تاراـبع  رد  ياـقل  زا  روظنم  تسا  نکمم  رکذـت :
.ددرگ یم  تمایق 

ص:275

.16  / دیدح - 1
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مود لهچ و  شخب 

هراشا

«. َِکباَوث ُلیزَج  ِهَّنَجلا  َیِلا  ِیناَعَد  ْدَقَف  َِکباقِع  ُمیظَع  ِراّنلا  َیِلا  یناعَد  ْنِإ  یهِلا  »

همجرت

.دنک یم  توعد  تشهب  يوس  هب  ارم  وت  میظع  شاداپ  یلو  دناوخ ، یم  شتآ  يوس  هب  ارم  وت  گرزب  رفیک  رگا  مدوبعم !

اه هژاو 

.رفیک باقع :

.وکین میظع ، لیزج :

.دوش یم  هدرب  راک  هب  بوخ  راک  تشگزاب  يارب  دراوم  رثکا  رد  یلو  دشاب ، یم  تشگزاب  يانعم  هب  نآ  لصا  هچ  رگ  شاداپ ، باوث :

حرش

خیبوت قیوشت و 

زا يدـیون  هدـمآ  نایم  هب  منهج  زا  نخـس  اجک  ره  میرک  نآرق  رد  ور  نیا  زا  .تراـشب  مه  تسا و  مزـال  دـیدهت  مه  یتیبرت  روما  رد 
مه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  نانچمه  دـیما ، مه  ریذـحت و  مه  باوث ، مه  رفیک و  مه  تسا ، هدوب  نآ  رانک  رد  مه  تشهب 

.خیبوت مه  قیوشت و  مه  دراد ، ود  ره  هب  زاین  ناسنا  تیبرت  ًالوصا  ریذن و  مه  دوب و  ریشب 
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هروس رد  دیامن و  یم  میـسرت  ییایوگ  رایـسب  يولبات  تروص  هب  ار  اه  یتشهب  اه و  یمنهج  رـشن  رـشح و  رمز ، هروس  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  نانآ  ماجنارس  دروم  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ْنِم ٌراَْهنَا  َنیبِراَّشِلل َو  ٍهَّذـَل  ٍرْمَخ  ْنِم  ٌراْهنَا  ُهُمْعَط َو  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراَْهنَا  ٍنِسا َو  ِْریَغ  ٍءام  نِم  ٌراَْهنَا  اهِیف  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  یتَّلا  ِهَّنَْجلا  ُلَثَم  »
.(1)« ْمُهَءاَْعمَا َعَّطَقَف  امیمَح  ًءام  اوُقُس  ِراَّنلا َو  ِیف  ٌِدلاخ  َوُه  ْنَمَک  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌهَرِفْغَمَو  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ْمَُهل  یفَصُم َو  ٍلَسَع 

شا هزم  هک  يریـش  زا  ییاهرابیوج  لالز و  بآ  زا  ییاهرابیوج  نآ  رد  تسا ، هدـش  هداد  دـیون  ناراـکزیهرپ  هب  هک  یتشهب  ناتـساد  )
هنوگره نانآ  يارب  هدش و  هیفـصت  لسع  زا  تسا  ییاهرابیوج  ناگدنماشآ و  شخب  تذل  یبارـش  زا  ییاهرابیوج  دوشن و  نوگرگد 

ناشوج بآ  هدوب ، دلخم  شتآ  رد  هک  تسا  يدارفا  دننام  ایآ  دـنوش ، یم  رادروخرب  مه  راگدرورپ  ترفغم  زا  تسا و  ایهم  يا  هویم 
(. دیامن هعطق  هعطق  ار  ناشنوردنا  ات  هدش  هداد  ناشدروخ  هب 

.دیامرف یم  حرطم  ار  تشهب  ياهدیون  منهج  ياهدیدهت  لباقم  رد  ماما  مه  هرقف  نیا  رد 

ص:277
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موس لهچ و  شخب 

هراشا

ُضُْقنَی َكَرْکِذ َو ال  ُمیُدی  ْنَّمِم  ِینَلَعْجَت  ْنَا  ٍدَّمَُحم َو  ِلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َُکلَئسَا  ُبَغْرَا َو  ُلهَْتبَا َو  َْکَیِلا  ُلَئْسَا َو  َکَلَف  یهِلا  »
«. َكِْرمَِاب ُّفِخَتْسَی  َكِرْکُش َو ال  ْنَع  ُلُفْغَی  َكَدْهَع َو ال 

همجرت

دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  هک  مراد  تساوخرد  مراد و  يراز  عّرضت و  وت  هاگـشیپ  رد  اهنت  مراتـساوخ و  وت  زا  اهنت  نیاربانب  مدوبعم !
دنزرو یمن  تلفغ  وت  يرازگرکش  زا  دننکـش و  یمن  ار  وت  نامیپ  دنهد و  یم  همادا  وت  رکذ  هب  هک  یهد  رارق  يدارفا  زا  ارم  یتسرف و 

.دنرامش یمن  کبس  راوخ و  ار  وت  روتسد  و 

اه هژاو 

.تسا هدش  هتفرگ  لهب  زا  منک ، یم  عّرضت  ُلِهَْتبَا :

.وت زا  منک  یم  شهاوخ  وت ، هب  منک  یم  يراز  َْکَیِلا : ُبَغْرَا 

حرش

: تسا هتفهن  یتاکن  یشخب  ره  رد  هک  درک  میسقت  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ار  ترابع  نیا 

لّوا شخب 

هراشا

فطل و اهنت  تالکشم  دیادش و  لباقم  رد  هک  تشاد  نایب  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما   - 1
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عّرـضت وت  هاگـشیپ  رد  مراد و  تساوخرد  وت  زا  اهنت  هک  دـیامرف  یم  نایب  هیعیرفت  ءاف »  » هژاو اب  ور  نیا  زا  تسا ، زاسراک  یهلا  تیانع 
.میامن یم 

نانچمه دناسر ، یم  ار  رصح  میدقت  نیا  تسا ، هدش  هدروآ  ُلِهَْتبَا »  » رب مدقم  مه  َْکَیِلا »  » هملک و  ُلَئْـسَا »  » رب مدقم  کل »  » هملک  - 2
؛ تسا هدش  هتفگ  ُنیِعَتْسَن » َكاَِّیا  ُُدبْعَن َو  َكاَِّیا   » رد هک 

ادخ ریغ  زا  هن  ادخ  هدنب  .مراد  يراز  وت  هاگشیپ  رد  اهنت  مراتساوخ و  وت  زا  اهنت  یهلا  ینعی 

ییادگ دشورف و  یمن  یهـشنهاش  رـسفا  هب  ار  ادخ  یگدنب  تمارک  جات  وا  دیامن ، یم  يراز  يرگید  لباقم  رد  هن  دراد و  یتساوخرد 
.دهاوخ یمن  يرگید  زیچ  شدوخ  زج  مه  وا  زا  دهد و  یمن  یهاشداپ  هب  ار  تسود  رد 

تسیسک يانمت  يزیچ و  رس  ار  یسک  ره 

رگد يانمت  میرادن  وت  زا  ریغ  هب  ام 

مهو هنییآ  رد  وت  لامج  هب  زگره  هک  ناز 

رگد يالاب  تروص و  دوشن  روصتم 

؟ تسیچ يارب  لاهتبا 

؟ دراد ام  يراز  عّرـضت و  هب  يزاین  هچ  دنوادخ  دید  دـیاب  لاح  .تسا  يراز  عّرـضت و  يانعم  هب  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  لاهتبا   - 3
يارب دنک  یم  يراز  عّرضت و  يرگید  لباقم  رد  ییاونیب 

فرط دشاب  هتشادن  يراز  عّرضت و  رگا  دنک ، یهجوت  ماجنارس  دروآ و  محر  هب  ار  وا  لد  هک  نآ 

یمن يزیچ  زا  رثأتم  تسین و  ثداوح  ضرعم  رد  هک  لاعتم  دـنوادخ  یلو  دومن ، دـهاوخن  یتیانع  ارهق  دریگ و  یمن  رارق  ریثأـت  تحت 
تیهولا هاگـشیپ  رد  هفرع  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  نادیهـش  رورـس  رگم  مینک ؟ يراز  ارچ  ام  سپ  دوش ،

: دراد یمن  هضرع 

.(1)« یّنِم ٌهَّلِع  َُهل  ُنوُکَی  َْفیکَف  ْکنِم  ٌهَّلِع  َُهل  َنوُکَی  ْنَا  َكاضِر  َسَّدَقَت  یهِلا  »

(. دشاب وا  يارب  یتلع  نم  يوس  زا  هک  دسر  هچ  دشاب ، هتشاد  یتلع  تدوخ  فرط  زا  هک  تسا  نآ  زا  رت  كاپ  وت  ياضر  نم ! دوبعم  )

نامه تسا ، يرـشب  تاریثأت  یناسنا و  تاهج  زا  ياربم  ًالماک  دریگ و  یمن  رارق  ریثأت  تحت  لاعتم  دنوادخ  هک  تفگ  دیاب  خـساپ  رد 
عّرضت و یلو  دیامرف : یم  ترضح  هک  روط 
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.هفرع ياعد  همتت  - 1
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دامتعا لاکتا و  هناشن  ییوس  زا  تسوا و  رارطضا  ناسنا و  مربم  زاین  رگنایب  یفرط  زا  عّرضت  دراد ، ییازسب  شقن  ناسنا  يور  رب  يراز 
ندیرب و همه  زا  هجیتن  عّرضت  تسا ، دنوادخ  هب  وا 

یم رود  ار  توخن  رورغ و  دهد و  یم  الج  ار  لد  عّرضت  تسا ، قح  هب  لاصتا  ریغ و  زا  عاطقنا  لولعم  عّرـضت  .تسا  نتـسویپ  ادخ  هب 
یهت لماوع  هیلک  زا  هچراپکی  ار  یمدآ  عّرضت  هصالخ  دیامن و  یم  قح  هب  هتسباو  هتخاس و  ادخ  هجوتم  رتشیب  ار  ناسنا  عّرـضت  دزاس ،

نیا هب  طونم  مه  دنوادخ  تباجا  ارهق  .دراد  شقن  ناسنا  یگدنزاس  رد  يراز  عّرـضت و  ور  نیا  زا  .دـهد  یم  دـنویپ  ادـخ  هب  هدرک و 
هک نآ  يارب  یهاـگ  یتـح  تسا ، هدوـمن  یناوارف  هیـصوت  نادـب  ینآرق  تاـیآ  هک  تسا  ندـش  هتخاـس  نیا  يارب  تسا و  يزاـسدوخ 

.دیامن یم  بیدأت  ار  ناشیا  لاعتم  دنوادخ  دندرگ  اهر  توخن  رورغ و  زا  دنسرب و  یحور  تلاح  نیا  هب  اهناسنا 

دنک يرای  نام  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 

دنک يراز  بناج  ار  ام  لیم 

تسوا نایرگ  نآ  هک  یمشچ  کنخ  يا 

تسوا نایرب  نآ  هک  لد  نویامه  يو 

تسیا هدنخ  رخآ  هیرگ  ره  رخآ 

تسیا هدنب  كرابم  نیب  رخآ  درم 

رت مشچ  نالان  بالود  نوچ  شاب 

رضخ دیور  رب  تناج  نحص  ات ز 

درک وفع  دّیس  دومرف  تمحرم 

درز يور  نآ  درک  هبوت  تأرج  نوچ ز 

راب کشارب  نک  محر  یهاوخ  کشا 

رآ محر  نافیعض  رب  یهاوخ  محر 

مود شخب 

هراشا

: ددرگ یم  هراشا  اهنادب  کنیا  هک  دراد  دوجو  هتکن  راهچ  وا  نادناخ  مرکا و  ربمایپ  رب  دورد  زا  سپ  شخب  نیا  رد 
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ادخ دای   - 1

هراشا

: تسا هنوگ  ود  هب  رکذ  تسا ، هدش  یفرعم  رکذ »  » هژاو اب  یمالسا  گنهرف  رد  تسا  ینافرع  هولج  نیرت  یلاع  نیتسخن و  هک  ادخ  دای 
یبلق رکذ  همدقم  دناوت  یم  مه  ینابز  رکذ  تسا و  رتمزال  رتهب و  بتارم  هب  یبلق  یلو  مزال ، تسا و  بوخ  ود  ره  یبلق ، ینابز و 

.دشاب

رد ار  دوخ  دنیبب و  رظان  رضاح و  ار  وا  دشاب ، ادخ  دای  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یبلق  دای 
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: دیامرف یم  دنوادخ  هک  دشاب  هتشاد  رواب  ار  هیآ  نیا  دنک و  هدهاشم  وا  رضحم 

.(1)« يَرَی   َ هّللا َّنَِاب  ْمَْلعَی  َْملَا  »

(. دنیب یم  دنوادخ  هک  دناد  یمن  ایآ  )

هک تسا  ییاوآ  نوچ  ادـخ  دای  .دزاس  یم  رونم  ار  یمدآ  ناج  هدـش و  قارـشا  یبوبر  لازیـال  رـضحم  زا  هک  تسا  یغورف  ادـخ  داـی 
زا ار  راگنز  هک  تسا  یلقیـص  نوچ  دیامن و  یم  ریهطت  ار  وا  حور  هک  تسا  یناراب  نوچ  دنک و  یم  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ناسنا 
یم رطعم  ار  نآ  هک  تسا  یلگ  رطع  نوچ  دشخب و  یم  شمارآ  ار  حور  هک  تسا  يزاونلد  میـسن  نوچ  ادخ  دای  دیادز ، یم  يو  لد 

.دزاس

شوغآ رد  مریگ  وش  وچ  ار  شلایخ 

ویآ لگ  يوب  مرتسب  زا  رحس 

دوش یم  دوخ  زا  یشومارف  ببس  دنوادخ  زا  یشومارف 

ًالباـقتم دزاـس و  یم  وا  شنیرفآ  یگدـنز و  زا  فدـه  شیوخ و  یگدـنب  دوخ ، تیوه  یتـسه ، تقیقح  هجوـتم  ار  ناـسنا  ادـخ  داـی 
هدومرف میرک  نآرق  هک  روط  نامه  دسانشن ، ار  دوخ  تیـصخش  دنک و  شومارف  دوخ  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  ادخ  زا  یـشومارف 

 : تسا

.(2)« ْمُهَسُْفنَا ْمُهاْسنَاَف    َ هّللا اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  «َو ال 

(. درب ناشدای  زا  ار  ناشدوخ  هجیتن  رد  دندرک  شومارف  ار  ادخ  هک  یناسک  دننام  دیشابن  )

کی تیـصخش  رابتعا و  هک  نانچمه  .دراد  يزیچ  هب  یگتـسب  سک  ره  رابتعا  تیـصخش و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هیآ  نیا  مهف  يارب 
ار داتسا  ملع و  رگا  وجشناد  .دراد  وا  تیدوبع  هب  یگتسب  مه  ناسنا  تیـصخش  رابتعا و  دراد ، وا  ندوب  وجـشناد  هب  یگتـسب  وجـشناد 
زا ار  دوخ  رابتعا  تیـصخش و  درک  شومارف  ار  ادـخ  رگا  مه  ناـسنا  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  تیـصخش و  درک  شومارف 

.دیآ یم  رد  اهر  هلی و  یناویح  ای  مگردرس و  ناریح و  ای  ناج و  یب  دوجوم  کی  تروص  هب  هداد ، تسد 

ترضح هب  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچمه  تسا ، ادخ  دای  زامن  ضرف  زا  ییاهن  فده 

ص:281
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: دیامرف یم  میلک  یسوم 

.(1)« يِرْکِِذل َهولَّصلا  ِِمقَا  «َو 

(. راد اپ  هب  نم  دای  رطاخ  هب  ار  زامن  )

: دیامرف یم  مه  لاعتم  دنوادخ 

.(2)« هّللاِرْکِِذل ْمُُهبُوُلق  َعَشْخَت  ْنَا  اُونَما  َنیِذَِّلل  ِنأَی  َْملَا  »

)؟ دزرو عوشخ  ادخ  دای  يارب  ناشیاهلد  هک  تسا  هدیسرن  ارف  هظحل  نآ  نانمؤم  يارب  ایآ  )

یهلا یلو  کـی  رکذـت  اـب  دـنک و  یم  هبوـت  هتـشادرب و  ینزهار  زا  تسد  ینزهار  هیآ  نیمه  دـننام  یهلا  هـیآ  کـی  ندونـش  اـب  يرآ 
.دراد یم  رب  ینارسوه  زا  تسد  هدش و  اسراپ  یسوهلاوب 

ادخ دای  موادت 

مه يا  هظحل  يارب  یتح  هدوب و  وا  دای  هب  هشیمه  یهلا  يایلوا  یلو  دـنتفا ، یم  ادـخ  دای  هب  یهاگهاگ  اـی  صاـخ و  عطاـقم  رد  یخرب 
.دنرادن تلفغ 

یم شومارف  ار  وا  دنتفای  تاجن  یتقو  یلو  دننک ، یم  دای  ار  ادخ  ررـض  عفد  تدـش و  یتخـس و  ماگنه  رد  طقف  یخرب  لّوا  هورگ  رد 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچمه  دننک ،

.(3)« َنوُکِرُْشی ْمُه  اِذا  ِّرَْبلا  َیِلا  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیّدلا  َُهل  َنیِصلُْخم    َ هّللااُوَعَد ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اَذِاَف  »

یم كرـش  دـشخب  تاجن  یکـشخ  هب  ار  ناـشیا  نوچ  دـنناوخ و  یـصلاخ  داـقتعاو  نید  اـب  ار  ادـخ  دننیـشن  یتشک  هب  هک  یماـگنه  )
(. دنزرو

رب ور  ادخ  زا  دندیـسرن  يدوس  تعفنم و  هب  رگا  ور  نیا  زا  دـننک و  تدابع  دـنهاوخ و  ار  ادـخ  تعفنم  بلج  يارب  طقف  رگید  یخرب 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  ناشیا  دروم  رد  .دننادرگ  یم 

َبَلَْقنا ٌهَْنِتف  ُْهَتباَصَا  ْنِا  ِِهب و  َّنَأَمْطا  ٌْریَخ  َُهباصَا  ْنِاَف  ٍفْرَح  یلَع    َ هّللا ُُدبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  «َو 

.(4)« ُنیبُْملا ُناَرْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  َهَرِخْألا  اْینُّدلا َو  َرِسَخ  ِهِهْجَو  یَلَع 

يریخ تمعن و  هب  رگا  ور  نیا  زا  دننک ، یم  تدابع  يدعب  کی  ار  ادخ  مدرم  زا  یخرب  )
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نیمه دنتـسه ، راکنایز  ترخآ  ایند و  رد  دننادرگ ، یم  رب  يور  دسر ، ناشیا  هب  يّرـش  هنتف و  رگا  دننک و  ادـیپ  رطاخ  نانیمطا  دنـسر 
(. راکشآ ینایز  تسا 

یم شومارف  ار  ادخ  دنشاب  لوغشم  مرگرس و  رگا  یلو  دنتفا ، یم  ادخ  دای  هب  دنتـشاد  یتغارف  دندوب و  راکیب  هک  یماگنه  موس  هورگ 
: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  .دننک 

.(1)« َنوُرِساَْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَمَو    ِ هّللاِرْکِذ ْنَع  ْمُکُدَالْوَا  َالَو  ْمُُکلاَْومَا  ْمُکِْهُلت  اُونَما ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  »

(. دنشاب یم  راکنایز  دنزرو  تلفغ  هک  یناسک  دنزاسم و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف  لاوما و  نامیا ، لها  يا  الا  )

ورف تلفغ  باوخ  رد  تسا  ناوج  ات  دنشاب ، یم  لفاغ  رگید  یتمسق  رد  دنتسه و  ادخ  دای  هب  ار  دوخ  رمع  زا  یتمسق  مه  رگید  یخرب 
يزاّنط و لوغـشم  تسابیز  ات  ددرگ ، یم  تدابع  فیلح  دجـسم و  مسق  مه  دـش  هتـسشنزاب  یتقو  یلو  دـنک ، یم  زات  تخات و  هتفر و 

.ددرگ یم  تفع  باجح و  لها  دش  ینز  ریپ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییابیز  هک  ردق  نیمه  یلو  تسا ، يرگ  هولج 

(. تسا بوخ  مه  ردق  نیمه  دشاب  هبوت  اب  هارمه  هک  یتروص  رد  هتبلا  )

.دنزامن رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ  یلو  دنتفا ، یم  ادخ  دای  هب  طقف  یهاگهاگ  رگید  یخرب 

مالسا رد  ادخ  دای  موادت 

هماقا ناذا و  دیآ و  یم  ایند  هب  ناسنا  هک  ینامز  زا  .تسین  یصاخ  ناکم  ای  نامز و  هب  دودحم  دراد و  رولبت  یگدنز  مامت  رد  ادخ  دای 
.دوش یم  هدناوخ  وا  رب  تیم  زامن  دور و  یم  ناهج  نیا  زا  هک  یماگنه  ات  دوش  یم  هتفگ  وا  شوگ  هب 

بش رد  یتحو  یتمالـس  يرامیب و  رد  انغ ، رقف و  رد  دهد ، یم  ناشن  ار  دوخ  یگدنز  نوئـش  هیلک  رد  ادخ  دای  ناملـسم ، یگدنز  رد 
.یسورع فافز و 

برق هلیـسو  نیرت  یلاع  تسا و  ناسنا  یگدنز  لوط  زور و  هنابـش  رد  ادخ  دای  نابهگن  ظفاح و  تسا  یهلا  هضیرف  نیرتمهم  هک  زامن 
.دشاب یم  يراگدرورپ  سدقم  تحاس  هب 

: دیامرف یم  دراد و  یهلا  ناوارف  رکذ  هب  روتسد  میرک  نآرق 

ص:283
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.(1)« ًالیصَا ًهَرُْکب َو  ُهوُحِّبَس  و  ارِیثَک *  ارْکِذ    َ هّللا اوُرُکْذا  اُونَما  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  ای  »

(. دیزادرپب وا  هیزنت  حیبست و  هب  ماش  حبص و  دینک و  رایسب  ادخ  رکذ  دیدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا  )

: هک دنک  یم  نایب  نینچ  ار  ناراکزیهرپ  تافص  زا  یکی  هدومرف و  یهلا  ناوارف  رکذ  هب  يدایز  هیصوت  نینمؤملاریما 

.(2)« ْمُهُهاَفِش ْمِهِّبَر  ِرْکِِذب  ْتَمَهْمَه  «َو 

(. تسا منرتم  ناشراگدرورپ  رکذ  هب  ناشیا  ياهبل  هشیمه  )

تلالد ْمُهُهافـش » ْتَمَهْمَه و   » یلو تسا ، رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  یبلق  رکذ  هچ  رگ  تسا  ینابز  رکذ  هب  هراشا  تراـبع  نیا  رد 
.دراد ینابز  رکذ  رب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُْهنِم َو ِهِسْفَِنل  یـضْرَی  اِمب  ّـِالا  ِهِسْفَن  ْنِم  ِهیِخـأل  یـضْرَیَال  یّتَح  ِهِسْفَن  ْنِم  ِءرَْملا  َفاَْـصنِا  اـثَالَث ، ِهِْقلَخ  یلَع    ُ هّللا َضَرَْتفا  اَـم  ِّدَـشَا  ْنِم  ّنِا  »
.(3)« ُهُعَدَیَف ِْهیَلَع    ُ هّللا َمَّرَح  ام  َْدنِع  ْنِکل  َو   ِ ِ هّلل ُدمَحلا  َو    ِ هّللا َناحبُس  َْسَیل  ٍلاح ، ِّلُک  یلَع    ِ هّللا َرْکِذ  ِلاَْملا َو  ِیف  ِخَألا  َهاساَُوم 

ردارب يارب  ددنـسپن  هک  اجنآ  ات  دوخ  يوس  زا  ناسنا  نداد  فاـصنا  تسا : زیچ  هس  شقلخ  رب  ادـخ  تاـبجاو  نیرت  تخـس  زا  اـنامه  )
ردارب اب  ندومن  تاساوم  دسرب و  شا  ینید  ردارب  يوس  زا  شدوخ  يارب  ددنـسپ  یم  هک  ار  هچنآ  دـننام  رگم  دـسرب  يزیچ  شا  ینید 

ادخ دای  دارم  هکلب  تسین ، هّلل  دمحلاو  هّللا  ناحبس  روظنم  لاح ، ره  رد  دنوادخ  رکذ  لام و  رد  ینید 

(. دیامن اهر  ار  نآ  هجیتن  رد  هک  یهلا  مّرحم  ره  رانک  رد  تسا 

رد یهلا  دای  تسا  ییادخ  هضیرف  نیرتمهم  هچنآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  یلو  دراد ، تیمها  دنوادخ  ینابز  رکذ  هچ  رگ 
.دشاب هانگ  زا  ناسنا  عنام  عدار و  هک  يروط  هب  تسا ، مارح  ره  رانک 

رس هب  یشحو  کی  نوچمه  ار  زور  هیقب  ندرک و  شیاین  حبص  دیوگ : یم  لراک  سیسکلا 

ص:284
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(1) .تسا هدوهیب  يراک  ندرب 

یهلا نامیپ  تیاعر   - 2

ْدَهْعَا َْملَا   » هلمج دـهع و  هیآ  زا  نینچمه  »(2) و  ْمُکِّبَِرب ُتَْسلَا   » هلمج قاثیم و  هیآ  زا  هک  روط  نامه  یهلا ، یناگمه  نیتسخن و  ناـمیپ 
تیدوبعو رگید  دوجوم  ره  زا  تیبوبر  یفن  ادخ و  هاگـشیپ  رد  تیدوبع  تیبوبر و  هب  نامیا  زا  ترابع  دوش ، یم  هدافتـسا   (3)« ْمُْکَیِلا

ناشیا یقالخا  میلاعت  يداقتعا و  قئاقح  هیلک  هک  هدوب  دـیحوت  يابیز  همغن  مه  یهلا  ناربمایپ  ماـیپ  نیتسخن  .تسا  ناطیـش  لـباقم  رد 
مایپ نیمه  لیذ  رد  مه 

یفن دـیحوت و  روحم  رد  نآ  بلاـطم  هیلک  هک  يروط  هب  تسا  نادـب  توـعد  دـیحوت و  زا  زیربـل  مه  میرک  نآرق  دـشاب ، یم  جردـنم 
رگم  (5) دوش یمن  هدوشخب  هجو  چـیه  هب  هک   (4) هدوب گرزب  یملظ  كرـش  ینامـسآ  باتک  نیا  هاگدید  زا  دـنز و  یم  رود  كرش 

(6) .دهد ماجنا  حلاص  لمعو  هدروآ  نامیا  دنک و  هبوت  ناسنا  هک  نآ 

دیحوـت هچ  یتاذ ، دـیحوت  هچ  تسا ، روطـسم  میرک  نآرق  اـهنآ  سأر  رد  يریـسفت و  يداـقتعا و  بتک  رد  دـیحوت  نوگاـنوگ  داـعبا 
یفرط زا  .عیرشت  رد  هچ  نیوکت و  رد  هچ  وا ، تیبوبر  اب  هطبار  رد  هچ  یهلا و  تیقلاخ  اب  طابترا  رد  هچ  یلاعفا ، دیحوت  هچ  یتافص و 

زا دیاب  مه  ناملسم  درف  کی  .تعاطا و  رد  هچ  تدابع و  رد  هچ  تسه ، مه  یگدنب  رد  دیحوت  حیحـص ، نامیا  داقتعا و  همزال  رگید 
هدومنن و تعاطا  اتلاصا  وا  ریغ  زا  دسانـشن و  ار  یقزار  قلاخ و  لاعتم  دنوادخ  زا  ریغ  یلمع ، رظن  زا  مه  دشاب و  دـحوم  يداقتعا  رظن 

ور نیا  زا  .ربمایپ  هچ  دشاب و  تب  هچ  حیسم ، هچ  دشاب  رصیق  هچ  ریغ  نیا  لاح  .دشاب  هتشادن  یتدابع  وا  ریغ  هب 

هرمز رد  جراخ و  ناناملسم  نادحوم و  هریاد  زا  راهطا  همئا  ربمایپ و  هب  تبسن  ناگدننک  ولغ 

.دندرگ یم  بوسحم  راّفک 

مه یناسنا و  لالدتـسا  لقع و  هلیـسو  هب  مه  يرـشب و  ترطف  نادجو و  طسوت  مه  دـشاب ، یتسرپ  اتکی  دـیحوت و  هک  یهلا  دـهع  نیا 
بتک و هلیسو  هب  مه  یهلا و  ناربمایپ  ءایبنا و  طسوت 
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.تسا هدش  نییبت  ینامسآ  فحص 

مالسا يرگید  ریبعت  هب  هک  تسوا  یهاون  رماوا و  زا  تعاطا  زا  ترابع  ناگدنب  اب  یهلا  قاثیم  نامیپ و  رت  هدرتسگ  رتعیسو و  حطس  رد 
.دوش یم  هدیمان  لاعتم  راگدرورپ  لباقم  رد  میلست  و 

يذَّلا ُهَقاَثیم  ْمُْکیَلَع َو    ِ هّللا َهَمِْعن  اوُرُکْذاَو   » هکرابم هیآ  لیذ  رد  ییابطابط  همالع  موحرم 

نامه تسا ، هتفرگ  مالـسا  هیاپ  رب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یقاـثیم  ناـمه  نیا  دـیامرف : یم   (1)« اَـنْعَطَا اَنْعِمَـس َو  ُْمْتُلق  ِْذا  ِِهب  ْمُکَقَثاَو 
تـسا يا  هقلطم  تعاطا  قلطم و  ندونـش  روظنم  اریز  دنک ، یم  ار  بلطم  نیمه  هدافا  اَنْعَطَا » اَنْعِمَـس َو   » ترابع اب  وا  رکذت  هک  يروط 

(2) .دشاب دنوادخ  لباقم  رد  میلست  مالسا و  زا  ترابع  هک 

ضقن ارهق  دشاب ، یم  صخـشم  مه  نامیپ  ره  ضقن  دش ، مولعم  ناگدـنب  اب  راگدرورپ  یمومع  نامیپ  نینچمه  هژیو و  نامیپ  هک  لاح 
هب اهنآ  همه  زا  دیاب  دنراد و  رارق  دوخ  صاخ  هلحرم  رد  مادـک  ره  رگید  ناهانگ  ضقنو  دراد  رارق  نایـصع  یلاع  هلحرم  رد  دـیحوت 

.درب هانپ  دنوادخ 

يراگدرورپ ساپس  رکش و 

هراشا

تغل رظن  زا  رکش  .دزرون  وا  ساپس  رکش و  زا  تلفغ  هک  تسا  نآ  يراگدرورپ  سدقم  رضحم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هتـساوخ  نیموس 
رکـش دـیوگ : بغار  .میظعت  یعون  اب  تسا  تمعن  هب  فارتعا  رکـش  تسا : هدومرف  عمجم  رد  تسا ، تمعن  لـباقم  رد  شیاتـس  اـنث و 

(3) .تسا تمعن  ندناشوپ  نایسن و  يانعم  هب  رفک  نآ  دض  تسا ، نآ  راهظا  تمعن و  يروآدای 

رکش نابز و  رکش  بلق ، رکش  درک : یفرعم  ناوت  یم  دعب  هس  رد  ار  رکش  رکش : داعبا 

ریاـس رکـش  تسا و  تمعن  لـباقم  رد  ییوگاـنث  ناـبز  رکـش  تسا ، نآ  هب  هجوت  تمعن و  يروآداـی  زا  تراـبع  بلق  رکـش  .حراوـج 
ای تسا  تردق  ردق  هب  تمعن  تافاکم  زا  ترابع  حراوج 

ص:286

.7  / هدئام - 1
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.تسا هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  يدروم  رد  هحراج  وضع و  نآ  ندرب  راک  هب  رگید  ریبعت  هب 

: دیامرف یم  یبلق  رکش  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.(1)« اَهَرْکُش يَّدَا  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب  اَهَفَرَعَف  ٍهَمِْعِنب  ِْهیَلَع    ُ هّللا َمَْعنَا  ْنَم  »

(. تسا هدروآ  اج  هب  ار  تمعن  نآ  رکش  تسا ، هدومن  ماعنا  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یتمعن  تخانش  شیوخ  بلق  اب  هک  سک  ره  )

: دیامرف یم  ینابز  رکش  دروم  رد  و 

.(2)  «َ هّللا َدَمْحَت  ْنَا  ْتَمُظَع  ْنِا  ٍهَمِْعن َو  ِّلُک  ُرْکُش  »

(. ییوگ ار  يادخ  دمح  هک  تسا  نآ  دشاب ، گرزب  هک  هچ  ره  یتمعن  ره  رکش  )

: دیامرف یم  حراوج  اب  رکش  دروم  رد  و 

.(3)« َنیَِملاَْعلا ِّبَر   ِ ِ هّلل ُدمَْحلا  ِلُجَّرلا  ُلْوَقِرْکُّشلا  ُماَمَت  ِمِراَحَْملا َو  ُباِنتِْجا  مَعِّنلاِرْکُش  »

نآ زا  یساپس  ره   ) نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  دیوگب : ناسنا  هک  تسا  نآ  مامت  رکش  تسا و  ناهانگ  زا  زیهرپ  زا  ترابع  اهتمعن  رکـش  )
(. تسا نایناهج  راگدرورپ 

ملع زا  دوش  یم  لیکشت  رکش  هک  دهد  یم  حیضوت  دشاب ، یم  ناکلاس  ماقم  هلمج  زا  رکـش  هک  دراد  یم  نایب  هک  نآ  زا  سپ  یلازغ ،
وا ماعنا  زا  هک  تسا  یصوصخم  ینامداش  حرف و  زا  ترابع  لاح  .تسا  معنم  يوس  زا  تمعن  تخانش  زا  ترابع  ملع  .لمع  لاح و  و 
هک دنک  یم  نایب  نآ  زا  دعب  .دشاب  یم  وا  بوبحم  معنم و  روظنم  دوصقم و  هچنآ  هب  مادقا  زا  تسا  ترابع  مه  لمع  دیآ و  یم  دیدپ 

رد .حراوج  نابز و  دنک ، یم  ادیپ  قلعت  زیچ  ود  هب  لمع 

ینابز لمعو  دناسرب  ریخ  یهلا  تاقولخم  یمامت  هب  هک  دریگب  میمصت  ناسنا  هک  تسا  نآ  یبلق  لمع  هک  دهد  یم  حیضوت  دروم  نیا 
ياهتمعن هک  تسا  نآ  مه  حراوج  ریاس  اب  لمع  دـشاب و  يدـنوادخ  ساپـس  يرازگرکـش و  هب  منرتم  نابز  اب  هک  تسا  نآ  زا  ترابع 

مـشچ زا  ترابع  مشچ  رکـش  هک  يروط  هب  درب ، راک  هب  وا  تیـصعم  ریـسم  رد  هک  نیا  دابم  هدرب و  راـک  هب  وا  تعاـط  هار  رد  ار  یهلا 
مه شوگ  رکش  هدید و  هک  تسا  ناناملسم  بیع  زا  یشوپ 
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(1) .هدونش هک  تسا  ینانآ  بویع  زا  یشوپ  هدرپ 

نکش مزیه  هک  مداد  هشیت  ار  وت 

نکب دجسم  راوید  هک  متفگن 

ساپس رکش و  رهب  زا  دمآ  نابز 

سانش قح  شدنادرگن  تبیغ  هب 

شوگ تسدنپ  نآرق و  هاگرذگ 

شوکم ندینش  لطاب  ناتهب و  هب 

: دیامرف یم  رکش  تلیضف  دروم  رد  مرکا  ربمایپ  رکش : تلیضف 

.(2)« ِرْکُّشلا ِیف  ٌفِصن  ِْربَّصلا َو  ِیف  ٌفِصن  ِنافِْصن : ُنامیِالَا  »

(. رکش رد  نآ  زا  یمین  تسا و  ربص  رد  نآ  زا  یمین  تسا ، تمسق  ود  ياراد  نامیا  )

: دیامرف یم  زین  و 

َنِم َُهل  ُرِکاَّشلا  یَطْعُْملاو  ِِرباّصلا  یلَْتبُْملا  ِرْجَاَک  ِرْجَْالا  َنِم  َُهل  ُرِکاَّشلا  یَفاعُْملاَو ، ِبِسَتْحُْملا  ِِمئاَّصلا  ِرْجَاَـک  ِرْجَْـالا  َنِم  َُهل  ُرِکاَّشلا  ُمِعاَّطلَا  »
.(3)« ِِعناَْقلا ِموُرْحَملا  ِرْجَاَک  ِرْجَْألا 

یـصخش رجا  دراد و  یم  هزور  ادخ  يارب  هک  تسا  یـسک  باوث  دننام  هب  دروآ  یم  اج  هب  رکـش  دروخ و  یم  اذغ  هک  یـسک  باوث  )
تمعن وا  هب  هک  يدرف  شاداپ  دزرو و  یم  ربص  تسا و  راتفرگ  هک  تسا  یـصخش  رجا  دننام  هب  دشاب  یم  رکاش  تسا و  تمالـس  هک 

(. دیامن یم  تعانق  تسا و  مورحم  هک  تسا  يدرف  شاداپ  دننام  هب  دنک  یم  رکش  هداد و 

ور نیا  زا  دوب ؛ دهاوخ  رتشیب  معنم  هب  تبـسن  وا  رکـش  دشاب  رتالاب  وا  مهف  هچ  ره  .تسوا  بدا  یناسنا و  قالخا  همزال  ساپـسو  رکش 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

.(4)« ٌدیمَح ٌِّینَغ    َ هّللا َّنِاَف  َرَفَک  ْنَمَو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  امَّنِاَف  ْرُکْشَی  ْنَم  َو   ِ ِ هّلل ْرُکْشا  ِنَا  َهَمْکِْحلا  َناَمُْقل  اْنیَتا  ْدََقل  «َو 

عفن هب  دـهد  ماجنا  ار  دـنوادخ  ساپـس  هک  سک  نآ  ره  روآ ، اج  هب  ار  دـنوادخ  رکـش  هک  نیا  میدرک ، تیانع  ار  تمکح  نامقل  هب  )
(. تسا لاصخ  هدیدنسپ  يزاین  یب  دنوادخ  انامه  دزروب  نارفک  هک  یسک  هدرک و  مادقا  شدوخ 
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.راصتخا تروص  هب   148 ص144 -  ج7 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 1
ص 338. ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 2

.هجام نبا  يذمرت و  زا  مولعلاءایحا  لقن  هب  ءاضیبلا ، هجحملا  نینچمه  ص 331 ؛ ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 3
.12  / نامقل - 4
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.دشاب یم  تلاهج  اب  هارمه  نارفک  هک  نانچمه  تسا ، تمکح  همزال  يرازگرکش  هک  دوش  یم  هدافتسا  میرک  نآرق  زا 

تسا یساپسان  نوچ  راک  تیصعم  مدآ  دسانش و  یمن  ار  تمعن  بحاص  یلو  دنیب ، یم  ار  ماعنا  هک  تسا  یناویح  دننام  هب  لفاغ  مدآ 
هتـسشن و هرفـس  رانک  رد  هک  تسا  يا  هدـنزرا  نامهیم  ناـنوچ  رکاـش  هدـنب  یلو  دنکـش ، یم  ار  نادـکمن  دروخ و  یم  ار  کـمن  هک 

.دروآ یم  اج  هب  ار  هناخبحاص  ساپس 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  روط  نامه  تسا ، نآ  ماود  تمعن و  يدایز  ثعاب  رکش  رکش : هجیتن 

.(1)« ٌدیدََشل ِیباذَع  َّنِا  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََال َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذَأَت  ِْذا  «َو 

انامه دـیدیزرو  نارفک  رگا  منادرگ و  دایز  امـش  رب  ار  تمعن  انامه  دـیدرک  يرازگرکـش  رگا  تسا  هدومن  مـالعا  امـش  راـگدرورپ  )
(. تسا راوشد  تخس و  نم  باذع 

.تسا ْمُکُّبَر » َنَّذَأَت  ِْذا  َو   » هملک هلیسو  هب  دیکات  هجوت  بلاج  هتکن 

: دیامرف یم  نانمؤم  ریما 

.(2)« ...و ِهَدایِّزلا  َباب  ُْهنَع  َِقْلُغی  ِرْکُّشلا َو  َبَاب  ٍدبَع  یلَع  َحَتْفَِیل    ُ هّللا َناَک  ام  »

(. دشاب هتسب  وا  رب  ار  هدایز  باب  هک  تسا  هدومنن  زاب  ار  رکش  باب  يا  هدنب  رب  لاعتم  دنوادخ  )

: دیامرف یم  زین  و 

.(3)« ِءاَمعَّنلا ُنصِح  ِءاَخَّرلا َو  ُهَنیِز  ُرکُّشلا  »

(. دراد یم  ظوفحم  تفآ  لاوز و  زا  ار  اهنآ  هک   ) تساهتمعن يارب  راصح  تسا و  یخارف  تنیز  يرازگرکش  )

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.(4)« ِرَیِْغلا َنِم  ٌناَمَا  ِمَعِّنلا َو  ِیف  ٌهَدایِز  ُرْکُّشلَا  »
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(. دشاب یم  داسف  هب  یبوخ  لیدبت  لاح و  رییغت  زا  تظافح  ثعاب  هدیدرگ و  اهتمعن  رد  یتدایز  بجوم  رکش  )

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچمه  تسا ، منهج  شتآ  زا  تاجن  ثعاب  رکش 

.(1)« ُْمْتنَما ُْمتْرَکَش َو  ْنِا  ْمُِکباَذَِعب    ُ هّللا ُلَعْفَی  اَم  »

(. دیدروآ نامیا  دیدرک و  يرازگرکش  امش  رگا  دراد  راک  هچ  امش  باذع  اب  دنوادخ  )

تمعن نارفک 

ریما هک  ناـنچمه  تمعن  نارفک  .تسا  تشز  حـیبق و  یـساپسان  نارفک و  تسا  هدـنزرا  معن  زا  ساپـس  رکـش و  هک  هزادـنا  ناـمه  هـب 
يدایز ثعاب  ساپـسو  رکـش  هک  يروط  ناـمه  (2) و  دیامن یم  ناسنا  تمائل  یتسپ و  زا  تیاـکح  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم 

(3) .دوش یم  نآ  رییغت  بجوم  یساپسان  نارفک و  ددرگ ، یم  تمعن 

: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  (4) و  ددرگ یم  تمعن  رییغت  بجوم  هک  تسا  یناهانگ  زا  رکـش  كرت  دـیامرف : یم  داجـس  ماـما 
(5) .دسر یم  رت  عیرس  یهانگ  ره  زا  نآ  رفیک  هک  تسا  یهانگ  تمعن  نارفک 

؛ دینکن درط  دوخ  زا  كدنا  رکش  هطساو  هب  ار  رترود  ياهتمعن  دیـسر  امـش  هب  یتمعن  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
زا دـیدرواین  اج  هب  یـساپس  رگاو  دـسر  یم  امـش  هب  مه  دـیعب  ياهتمعن  دـیدرک  يرازگ  ساپـس  بیرق  ياهتمعن  لـباقم  رد  رگا  ینعی 

: دیامرف یم  زین  (6) و  دیدرگ یم  مورحم  رترود  ياهتمعن 

.(7)« اهرکُش ِیف  ِریصْقَّتلاَو  اهنم    ِ هّللا ِقوقُح  ِْعنَِمب  ِمَعِّنلا  ُلاَوَز  »

هتفرگ قلعت  اهنآ  هب  هک  تسا  یهلا  قوقح  تخادرپ  مدع  عنم و  هطساو  هب  اهتمعن  لاوز  )

(. تساهنادب تبسن  ساپس  رکش و  رد  ریصقت  ببس  هب  تسا و 

تدابع رکش و 

هب یخرب  دننک و  یم  تدابع  منهج  زا  سرت  هطـساو  هب  ار  ادـخ  یخرب  تسا ، فلتخم  نوگانوگ  صاخـشا  رظنم  زا  تدابع  زا  فدـه 
یلو .تشهب  هب  قایتشا  هطساو 

ص:290

.147  / ءاسن - 1
ص342. ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 2
ص343. ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 3
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ص339. ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 4

ص340. ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 5
ص338. ج3 ، ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 6

ص343. ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 7
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هدیمان و ناگدازآمالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ار  دارفا  هنوگ  نیا  تسا ، تیدحا  هاگشیپ  رد  ساپس  رکش و  تدابع  زا  یهلا  يایلوا  فده 
هتفیـش هدـنب و  طـقف  هدوب و  دوـخ  زا  یتـح  زیچ  ره  زا  دازآ  ناـنیا  قـح  هب  .دـیامرف و  یم  یفرعم   (1)« رارحألا ُهَدابِع   » ار اهنآ  تداـبع 

.دنشاب یم  راگدرورپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هرطاخ  ود 

تمحز هب  ار  دوخ  همه  نیا  ارچ  تفگ : ناشیا  هب  هشئاع  دوب ، هشئاع  لزنم  رد  ادخ  ربمایپ  یبش  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 1
؟ تسا هدوشخب  ار  وت  دعب  لبق و  هانگ  دنوادخ  هک  یتروص  رد  يزادنا ، یم 

!؟ مشابن رازگساپس  يا  هدنب  ایآ  اًروُکَش ؛»؟ اْدبَع  ُنوُکأ  الَا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

لاعتم دنوادخ  هک  درک  مرو  شیاهاپ  ات  داتـسیا  تدابع  هب  شیوخ  ياپ  يور  ردق  نآ  مرکا  لوسر  هک  دیامرف  یم  ترـضح  نآ  زین  و 
.(3)( یتفا جنر  هب  هک  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  هط  ( ؛ (2)« یقْشَِتل َنآرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَا  ام  هط *  : » دومرف وا  هب  میرک  نآرق  رد 

دش و هدایپ  رتش  زا  ناهگان  تفر ، یم  دوب و  راوس  دوخ  رتش  يور  رب  يرفس  رد  مرکا  ربمایپ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 2
ماجنا هدجس  جنپ  هک  نآ  ات  داتفا  هدجس  هب  نیمز  يور  رب 

: دنتفگ دندومن و  لاؤس  ار  رما  تلع  نارای  زا  یخرب  داد ، همادا  هار  هب  دش و  راوس  سپس  .داد 

يوس زا  ییاهتراشب  دـمآ و  لیئربج  يرآ ، دومرف : ترـضح  يدوب ، هدادـن  ماجنا  هنوگ  نیدـب  نونکات  هک  يدرک  يراک  هّللا  لوسر  ای 
کی ره  يارب  مه  نم  ور  نیا  زا  دومن ؛ نایب  ار  مراگدرورپ 

(4) .مدروآ اج  هب  يا  هدجس  اهنآ  زا 

هتسیاش رکش 

.روآ اج  هب  ساپس  رکش و  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  دومرف : میلک  یسوم  هب  لاعتم  دنوادخ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هک یلاح  رد  دشاب ، وت  هتسیاش  هک  مروآ  اج  هب  رکش  هنوگچ  اراگدرورپ  تفگ : مالسلا  هیلع  یسوم 

ص:291

هرامش 237. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
.2  - 1  / هط - 2

ص144. ج7 ، ءاضیبلا ، هجحملا  تیاور 6 ؛ ص95 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  - 3
ص335. ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 4
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.يا هداد  وت  ار  رکش  نامه  قیفوت  هک  نآ  رگم  مروآ  اج  هب  مناوت  یمن  يرکش  هنوگ  چیه 

(1) .يدروآ ياج  هب  ار  رکش  يراد  بلطم  نیدب  هجوت  وت  هک  نونکا  مه  دومرف : دنوادخ 

نآ زا  نآ  ماجنا  یبوخ و  رازبا  هیلک  اریز  دروآ ؛ اج  هب  ار  یهلا  ساپـس  دـیاب  تسا  هداد  ماجنا  شدوخ  هک  مه  یبوخ  راک  يارب  ناسنا 
، مینک یم  تدابع  هک  هداد  وا  ار  یتمالس  تسادخ ،

یممالـسلا هیلع  قداص  ماما  ور  نیا  زا  میراد ؛ یم  رب  ماگ  ریخ  هار  رد  هک  هداد  وا  مه  ار  قیفوت  مینک ، یم  قافنا  هک  هداد  وا  ار  تورث 
: دیامرف

.(2)« هّللا اورِفْغَتْساَف  ُْمتأَسَا  اِذا  هّللا َو  اوُدِمْحاَف  ُْمْتنَسْحَا  اِذا  »

(. دینک شزرمآ  تساوخرد  دنوادخ  زا  دیداد  ماجنا  يدب  هک  ینامز  دیروآ و  اج  هب  ار  ادخ  ساپس  دیدرک  یبوخ  هک  یماگنه  )

رکش هزیگنا 

هراشا

: ددرگ یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  هک  دشاب  يرکاش  هدنب  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  يددعتم  لماوع 

یهلا ياهتمعن  هب  هجوت   - 1

یبلق رکش  تخانش و  ور  نیا  زا  تسوا ؛ یبلق  ياهرواب  زا  هتساخرب  ناسنا  يرهاظ  تاکرح  تسا  مّلسم  یسانش  ناور  رد  هک  نانچمه 
رکش زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  تفآ  تلفغ ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  دروم  نیمه  رد  تسا ، حراوج  نابز و  ساپس  رکش و  رب  مدقم 

.درب یم  هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  دراد و  یم  زاب  یهلا 

هک دیآ  یم  دیدپ  یتقو  هجوت  .تسا  ییادـخ  تایانع  فاطلا و  نوهرم  هتـسویپ  هک  دـنک  یم  هدـهاشم  دـنک  تقد  يردـق  ناسنا  رگا 
شمارآ یلک  هب  سفن  یگنت  کی  دنک ، یم  هراچیب  ار  یمدآ  بلق  دنت  نابرـض  کی  دیامن ، هسیاقم  نآ  نادـقف  اب  ار  یتمعن  ره  ناسنا 

هب حبـص  اـت  ار  بش  صوـصخم  شمارآ  اـب  ناـسنا  هک  نیا  دزاـس ، یم  دـنلب  ار  شداـیرف  هیلک  درد  کـی  دزاـس و  یم  بلـس  وا  زا  ار 
اهدـص تمعن ، نیا  راـنک  رد  .تساـهتمعن  نیرت  هدـنزرا  زا  یکی  دوخ  شـشوک ، راـک و  هب  بورغ  اـت  حبـص  دزادرپ و  یم  تحارتسا 

.دنک یم  باجیا  ار  ساپس  رکش و  نارازه  یبسن ، هافر  تینما و  دننام  يدام  ای  و  تفرعم ، نامیا و  دننام  يونعم  تمعن 

یقطنم هنالقاع و  راظتنا  حطس   - 2
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دننک یم  نامگ  دنرادن ، ناهج  تیهام  هب  هجوت  یخرب 

ص:292

ص 336. ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 1

ص 338. ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 2
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دوخ ياهسوه  يوه و  یتح  اهتـساوخ و  هیلک  هب  دنـشاب و  ملاس  حیحـص و  هشیمه  .دشاب  دیابن  یلکـشم  ینارگن و  هنوگ  چیه  ایند  رد 
نیا لاح  دننک و  یم  زاغآ  يرکشان  دنیاشگ و  یم  هوکِش  هب  نابز  دننک  یم  دروخرب  يدوبمک  ای  لکـشم  هب  یتقو  ور  نیا  زا  دنـسرب ،

گرم ارهق  دریم و  یم  يرگید  زور  دـیآ و  یم  ایند  هب  يزور  یکی  تسوا ، تشرـس  اـب  مأوت  هک  دراد  یمزاول  يداـم  ناـهج  نیا  هک 
تناتم و اب  دیاب  یمدآ  تفرشیپ ، هزرابم و  ربص و  مه  یگدنز  تساه و  ینیریش  اهیخلت و  اب  هارمه  هراومه  ایند  يرورض ، تسا و  قح 

.دور ولج  هب  هتشادرب و  یماگ  یگدنز  خالگنس  نایم  رد  لمحت 

دوخ زا  رت  نییاپ  هب  هاگن   - 3

زا دیامن ، یم  تمدـخ  دوخ  عونمه  هب  تبـسن  هدـش و  کیرحت  وا  تاساسحا  هک  نآ  رب  هفاضا  درگنب ، دوخ  زا  رت  نییاپ  هب  رگا  ناسنا 
هدرب جنر  هشیمه  درک  هاگن  دوخ  زا  رتالاب  هب  رگا  یلو  ددرگ ، یم  دنوادخ  نادردق  هدش و  دنسرخ  تسا  رادروخرب  هک  مه  ییاهتمعن 
مدید ییاج  رد  دیوگ : یم  یگنراک  لید  .دوب  دهاوخ  انتعا  یب  تسا  هدش  تیانع  وا  هب  هک  ییاهتمعن  هب  تبـسن  دزرو و  یم  تداسح 

هک يروط  هب  مدش ، دنسرخ  اپ  نتشاد  زا  تشادن ، اپ  هک  یصخش  هب  داتفا  ممـشچ  مدوب ، تحاران  متـشادن ، شفک  يزور  دوب ، هتـشون 
.منک هاگن  ار  نآ  هتسویپ  ات  مدرک  بصن  ملزنم  هنیآ  يالاب  هتشون ، ار  عوضوم  نیا  هاگ  نآ  .دش  مشومارف  شفک  نتشادن 

.دوب اقترا  ددص  رد  هتسویپ  دیاب  یعامتجا  يونعم و  روما  رد  هنرگ  تسا و  قداص  یـصخش  يدام و  روما  دروم  رد  عوضوم  نیا  هتبلا 
ات درک  هاگن  دوخ  زا  رترب  هب  تلیضف  تدابع و  رد 

.ددرگ شیوخ  عامتجا  دشر  بجوم  ات  تسیرگن  رت  یقرتم  يا  هعماج  هب  یعامتجا  دشر  دروم  رد  تشاد و  لئاضف  هب  يرتشیب  تبغر 

اهیتساک اهیدب و  لماوع  تخانش   - 4

هب طوبرم  اهتنایخو  اهملظ  هک  یلاح  رد  دنهد ، یم  تبسن  دنوادخ  هب  ار  اهیدب  همه  ور  نیا  زا  دنتسه ؛ يربج  یعون  هب  مدرم  زا  یخرب 
هک تسا  نآ  هطساو  هب  دچیپ  یم  دوخ  هب  وراد  دوبمک  زا  دلان و  یم  یگنسرگ  زا  ییاقیرفا  كدوک  کی  رگا  تسام ، دوخ  ناعونمه 

یناریا ياونیب  کی  رگا  دیابر و  یم  ار  وا  ساملا  نداعم  برغ 

هب يراد  هیامرس  ياهروشک  ار  وا  تفن  هک  تسا  نآ  ببس  هب  تسا  دنمزاین  هیلوا  یگدنز  رد 

ص:293
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نارازه نوخ  ندـنل  دـنارگ  ردـنآ  رانک  رد  دنـشورف ، یم  تمیق  نیرتنارگ  هب  ار  دوخ  يالاک  لـباقم ، رد  دـنرخ و  یم  يزیچاـن  تمیق 
اهنویلیم قح  اکیرما  ياهکراپ  نیمأت  يارب  هدش و  لاماپ  يدنه 

هب هک  تساج  نیا  ییایبیل ، نارازه  قح  ایلاتیا  ياهلنوت  نایم  رد  تسا و  يریازجلا  اهنویلیم  جـنرتسد  هسنارف  لفیا  جرب  رانک  رد  یقرش ،
: هک میسر  یم  هتکن  نیا 

«. عّیضُم ٌّقَح  اِهْبنَج  ِیف  ِّالا َو  ًهَرُوفوَم  هَمِعن  ُتیار  ام  »

(. دوب هدش  عیاض  یقح  شرانک  رد  هک  نآ  رگم  مدیدن  ار  یهوبنا  تمعن  چیه  )

اهفعـض و میتسه و  نامدوخ  یهاگ  اهیدـب  لماع  تسا ، هدـیرفآ  راتخم  ار  ناسنا  دـنوادخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هصـالخ  تروص  هب 
.يدام ناهج  یگدنز و  يرهق  ضراوع  یهاگ  نانآ و  ياهتیانج  اهملظ و  دنتسه و  نارگید  یهاگ  ام ، ياهتلاهج 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  مینک  تقد  ار  نآرق  هیآ  نیا 

.(1)« َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَا  اُوناک  ْنِکل  ْمُهَِملْظَِیل َو    ُ هّللا َناَک  ام  «َو 

(. دنیامن یم  متس  ناشدوخ  هب  هک  دنتسه  اهنآ  نکل  و  دنک ، یمن  ملظ  ناشیا  هب  دنوادخ  )

يوکش رکش و 

یم زاب  نمشد  تسود و  دزن  ار  دوخ  مغ  هرفس  دنلان ، یم  راگزور  زا  دنراد ، هوکش  هتسویپ  یخرب  تسا ، يوکـش  رکـش ، لباقم  هطقن 
هبرـض ناـشدوخ  هب  مه  دـننک و  یم  نیبدـب  ار  هعماـج  مه  دـنزاس ، یم  جـنر  زا  رپ  ار  دوخ  فارطا  طـیحم  مه  دارفا  هنوگ  نیا  .دـننک 

، نیبدـب يدارفا  تروص  هب  ددرگ و  یم  نمزم  ناشیا  رد  يرامیب  کی  تروص  هب  ندرک  هلاـن  هک  يروط  هب  دـنزاس ، یم  دراو  یحور 
هدش و روآدای  ار  مرکا  لوسر  یلبق  تیعـضو  هناسانـش  ناور  شور  نیرتهب  اب  میرک  نآرق  سکعرب ، .دنیآ  یم  رد  ساپـسان  وگدـب و 

: دیامرف یم 

.(2)« ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اَّمَا  «َو 

(. نک وگزاب  ار  تراگدرورپ  تمعن  (و 

یلمع رکش 

یم افوکش  لمع  رد  دوش و  یم  عورش  بلق  زا  رکش  .یلمع  ینابز و  یبلق ، دومن : نایب  دعب  هس  رد  دیاب  ار  رکش  میتفگ  هک  روط  نامه 
اذغزا مکش  هتسشن و  يا  هرفس  رانک  دنرادن ، يروهظ  زورب و  چیه  لمع  رد  دننک و  یم  تعانق  ینابز  رکش  هب  اهنت  یخرب  .ددرگ 

ص:294
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: دیامرف یم  نینمؤملاریما  ماما  ...و  هدومنن  اونیب  دنمتسم و  هب  یقافنا  هنوگ  چیه  یلو  هدروآ ، اج  هب  يرکش  نابز  اب  نایاپ  رد  هتشابنا و 

.(1)« هَناِسل ُزَواجَتَی  ِِقفانملا ال  ُرْکُش  ِهلَمَع -  ِیف  ُرَهْظَی  ِنِمؤُْملا  ُرْکُش  »

(. دیامن یمن  زواجت  شنابز  زا  قفانم  رکش  شرادرکرد -  دوش  یم  رهاظ  نمؤم  رکش  )

، دـنارذگ یم  یـشایع  هب  ار  یناوج  .دزرو  یم  نارفک  نآ ، رکـش  ياـج  هب  درب و  یم  راـک  هب  هاـنگ  ریـسم  رد  ار  یهلا  تمعن  يرگید 
نیا دروم  رد  نینمؤملاریما  درب ، یم  راک  هب  رورغو  یهاوخ  دوخ  يارب  ار  تسایر  دـنک و  یم  يزودـنا  لام  مارح و  فرـص  ار  تورث 

: دیامرف یم  دارفا  هنوگ 

.(2)« ُروُفَکلا َوُهَف  ِهَیِصْعَْملا  یَلَع  ِهَمْعِّنلِاب  َناَعَتْسا  ِنَم  »

(. تسا رگ  نارفک  وا  دنک  يرادرب  هرهب  تمعن  زا  تیصعم  ماجنا  يارب  هک  سک  ره  )

يروشک نالک  حطس  رد  يرازگرکش 

رد تمعن  ره  ندرب  راک  هب  زا  ترابع  یلمع  رکش  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  میرگنب و  رکـش  موهفم  هب  هناملاع  قیمع و  تروص  هب  رگا 
يدرف و یگدنز  لماش  هک  يروط  هب  تسا ، هدرتسگ  عیسو و  رایسب  رکـش  هریاد  هک  میـسر  یم  هتکن  نیا  هب  تسا ، نآ  حیحـص  ریـسم 

يورین یناسنا ، ياهدادعتـسا  زا  حیحـص  هدافتـسا  رکـش  همزال  تسا ، یـساپسان  رثا  رد  ام  ياهدوبمک  هیلک  ددرگ و  یم  ام  یعاـمتجا 
زره اهنآ و  زا  حیحص  يرادرب  هرهب  مدع  ًالباقتم  تسا و  يروشک  هوقلاب  ياهورین  هیلک  یعیبط و  عبانم  نداعم و  رئاخذ و  یلم ، ناوج 

.دشاب یم  یهلا  ياهتمعن  نارفک  اهنآ  نداد 

اهروشک طوقس  تفرشیپ و  تلع 

يرادرب هرهب  یهلا  ریاخذ  زا  هناملاع  حیحـص و  وحن  هب  رگا  یلو  دنـشاب ، رفاک  يداقتعا  رظن  زا  اـهروشک  زا  یخرب  مدرم  تسا  نکمم 
زا یهاگآ  مدـع  تلع  هب  یلو  دنـشاب ، رکاش  یتحو  نمؤم  يداقتعا  رظن  زا  رگید  یخرب  یلاها  رگا  ًـالباقتم  دنـسرب و  جـیاتن  هب  دـننک 

يداقتعا رکـش  یخرب  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دنـسرن ، هجیتن  هب  هدومنن و  یهلا  ياـهتمعن  زا  حیحـص  يرادرب  هرهب  يدادادـخ  ریاـخذ 
دعب ره  رد  دنشاب و  یلمع  ساپس  دجاو  دنشاب و  هتشاد  يداقتعا  رفک  یخرب  ًالباقتم  دنشاب و  یلمع  نارفک  هب  التبم  یلو  دنشاب ، هتشاد 

.دندرگ لئان  نآ  یفنم  ای  تبثم و  جیاتن  هب 

ص:295

ص343. ج3 ، همکحلا ، عیبانی  - 1
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یهلا ياهتمعن  هب  تبسن  یلمع  رظن  زا  یلو  دنـشاب ، یم  ییایازم  ياراد  يداقتعا  رظن  زا  هچ  رگ  ناهج  ناملـسم  مدرم  فسأت  لامک  اب 
هجیتن ارهق  دراذگ و  یمن  رامعتسا  ای  دنهاوخ و  یمن  ای  دنناد و  یمن  ای  دننک ، یمن  حیحص  هدافتسا  اهنآ  زا  دنتسه و  یساپسان  راتفرگ 

هدرک و يرازگرکش  یناسنا  ناوارف  يورین  دروم  رد  رگا  دوش ، یم  هدش و  اهنآ  ریگنماد  نارفک 

ریاس تفن و  دندرک  یم  هناملاعو  حیحـص  يرادرب  هرهب  یعیبط  يورین  زا  رگا  دـندوبن ، ناوتان  فیعـض و  دنتـشاد ، یم  هملک  تدـحو 
تیوه لباقم  رد  دنتـشاد و  هجوت  دوخ  یناسنا  یمالـسا و  تمارک  هب  رگا  دـنتخورف ، یمن  سخب  نمث  لزان و  تمیق  اب  ار  دوخ  رئاخذ 

.دندش یمن  نآ  هتخاب  دوخ  هدز و  برغ  دندرک ، یم  يرازگساپس  یمالسا 

: دیامرف یم  نآرق  یلک  روط  هب  و 

.(1)« اقَدَغ ًءام  مُهاَْنیَقْسََال  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتْسا  َِول  ْنَا  «َو 

(. میدرک یم  اهنآ  بیصن  عیسو ) قزر  و   ) ناوارف بآ  دندوب  رادیاپ  نامیا )  ) هقیرط رب  رگا  (و 

نآ اج  همه  هک  تسا  نآ  ناملسم  کی  ینابز  رکش  دشاب ، هتشاد  راختفا  دلابب و  نامیا  هب  اعقاو  هک  تسا  نآ  ناملسم  کی  یبلق  رکش 
دیامن و راهظا  اهراعش  یمامت  رد  دنک و  وگزاب  ار 

يرادرب هرهب  حیحص  وحن  هب  یهلا  ياهتمعن  زا  دنک و  لمع  یمالـسا  ياهروتـسد  هیاپ  رب  هک  تسا  نآ  مه  ناملـسم  کی  یلمع  رکش 
: دومرف هک  دندوب  نایناهج  دمآرس  دندرک  یم  تیاعر  ناناملسم  ار  تهج  هس  نیا  رگا  دیامن و 

.(2)« َنینِمُؤم ُْمْتنُک  ْنِا  َنْوَلْعَْالا  ُُمْتنَا  اُونَزْحَت َو  اُونِهَت َو ال  «َو ال 

(. دیشاب نمؤم  رگا  دیتسه  دارفا  نیرترب  امش  دیدرگم و  نیگمغ  دیوشن و  تسس  (و 

ینید فافختسا 

حرطم دعب  ود  رد  ناوت  یم  ار  فافختـسا  .تسادخ  روتـسد  ندرمـش  کبـس  زا  ترابع  یهلا  رما  فافختـسا  َكِْرمَِاب » ُّفِخَتْـسَیال  «َو 
یم مومذم  تّدـش  هب  تسا و  رفک  دـح  رد  یلوا  یهلا ، ياهروتـسد  ندرمـش  کبـس  رگید  یهلا و  نید  ندرمـش  کبـس  یکی  دومن :

.دشاب

ص:296

.16/ نج - 1
.139  / نارمع لآ  - 2
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هچرگ دارفا  هنوگ  نیا  دنیاشگ ، یم  هیرخس  هب  نابز  نید  هب  تبـسن  دننک و  یمن  تیاعر  ار  دودح  یخرب  تفگ  دیاب  هطبار  نیمه  رد 
ار نید  مان  دوخ  ياه  يزاب  هرخـسم  رد  هک  دنتـسه  یمرـش  یب  یبدا و  یب  تیاهن  رد  یلو  دـننکب ، مه  یناملـسم  ياعدا  تسا  نکمم 

.دنراد هزمغ  زنط و  نآ  هب  دننک و  یم  حرطم 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

.(1) »!؟ َنُؤِزْهَتْسَت ُْمْتنُک  ِِهلوُسَر  ِِهتایا َو  َو    ِ هّللِابَا »

)!؟ دیدرک یم  هرخسم  شربمایپ  وا و  تایآ  ادخ و  هب  ایآ  )

ناـیغط و یکی  .دـشاب  هتـشاد  ینوگاـنوگ  لـماوع  تسا  نـکمم  یهلا  ياهروتـسد  كرت  یهلا : رماوا  هـب  فافختـسا  دروـم  رد  اـما  و 
هن صخـش  یهاگ  .تسا  یلبنت  ای  ییاـنتعا  یب  ندرمـش و  کبـس  مه  یموس  تسا و  یناـسفن  سوه  يوه و  يرگید  تسا ، یـشکرس 

.ددرگ یم  نآ  ناصقن  ای  بجاو  كرت  ببس  ییانتعا  یب  فافختسا و  فرص  هکلب  دنک ، یم  باجیا  وا  سوه  يوه و  هن  دراد و  دانع 

: دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.(2)« نیِّدلاب افافِْختْسا  مُْکیَلَع  ُفاخَا  یِّنإ  »

(. دیرامشب کبس  ار  نید  هک  نیا  زا  امش  رب  مسرت  یم  نم  )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُهَّنِاَف َّلَجَو  َّزَع  هّللاِرمَِاب  نُواهَّتلا  ْمُکاِّیا َو  ِهِسْفَن َو  ْنَع  ُلفْغَی  امَّنِاَف  َلَفَغ  ْنَم  ُهَّنِاَف  هَْلفَْغلا  ْمُکاِّیا َو  »

.(3)« هَمایْقلا َمْوَی    ُ هّللا ُهَناهَا    ِ هّللاْرمَِاب َنَواهَت  نَم 

نیا زا  دیزیهرپب  هدومن و  تلفغ  شدوخ  عفانمو ) تیوه   ) زا دزرو  تلفغ  هک  سک  ره  اریز  دیزرو ، تلفغ  ادابم  هک  نیا  زا  دیزیهرپب  )
دنوادخ دنک  يراگنا  لهـس  ییادخ  راک  رد  سک  ره  اریز  دـیزروب ؛ تسادـخ  هب  طوبرم  هک  يراک  روتـسد و  رد  يراگنا  لهـس  هک 

(. دراد یم  تسپ  تمایق  زور  رد  ار  وا  مه  لاعتم 

ص:297

.65  / هبوت - 1
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هک یکچ  ماقرا  زا  يرفـص  رگا  دنـشاب ، یم  راگنا  لهـس  ینید  روما  رد  یلو  دنراد ، ار  مامتها  رثکادـح  يویند  تاعوضوم  رد  یخرب 
نآ تقو  رخآ  رد  یلو  دناوخ ، یم  ار  زامن  درادـن ، یهجوت  دـشاب  لطاب  شتئارق  رگا  یلو  دوش ، یم  هجوتم  یبوخ  هب  دـشاب  مک  دراد 
هب ناوارف  مامتها  هک  يدارفا  لباقم  هطقن  زامن ، رب  ار  راک  درامـش و  یم  نید  رب  مدقم  ار  ایند  هشیمه  صقان ، يدوجـس  عوکر و  اب  مه 

رکب یبا  نب  دّمحم  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  روط  نامه  دننک ، یم  هیجوت  نید  تمـس  هب  ار  ایند  هشیمهو  هتـشاد  دوخ  نید  رما 
: دیامرف یم 

.(1)« َِکتَالَِصل ٌعَبَت  َِکلَمَع  ْنِم  ْیَش ٍء  َّلُک  َّنَا  ْمَلْعا  «َو 

(. يرادب يراک  ره  رب  مدقم  ار  زامن  هک  يروط  هب  دشاب ، وت  زامن  زا  دعب  دیاب  وت  ياهراک  زا  يزیچ  ره  هک  نادب  (و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یثیدح  رد  و 

.(2)  «ِ هّللا َضْوَْحلا ال َو  َّیَلَع  ُدِرَی  ِِهتَالَِصب ال  َّفَخَتْسا  ِنَم  »

!(. ادخ هب  هن  دوش ، یمن  دراو  رثوک  ضوح  رانک  رد  نم  دزن  هب  درمش  تسپ  ار  شزامن  هک  سک  ره  )

ص:298
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مراهچ لهچ و  شخب 

هراشا

یَّلَـصَو ِمارْکِْالاَو  ِلالَْجلا  اَذ  ای  اِبقاُرم  اِفئاخ  َْکنِم  افِرَْحنُم َو  َكاوِس  ْنَع  افِراع َو  ََکل  َنوُکَاَـف  ِجَْـهبَْالا  َكِّزِع  ِرُوِنب   (1) ِینْقِْحلَا یهِلا َو  »
«. ارِیثَک امِیلْسَت  َمَّلَسَو  َنیرِهاّطلا  ِِهلا  ِِهلوُسَر َو  ٍدَّمَُحم  یلَع    ُ هّللا

همجرت

تبقارمو مسرتب  وت  زا  اهنت  مشاب و  نارگیور  وت  ریغ  زا  هدوب و  وت  يارب  فراع  اـت  اـمرف  قحلم  تتّزع  رون  نیرت  غورفرپ  هب  ارم  مدوبعم !
و مارکا ، لالج و  بحاص  يا  میامن  ار  وت  رماوا 

.ناوارف یمالس  نانآ ؛ رب  ادخ  مالس  شنیرهاط و  نادناخو  وا  ربمایپ  دّمحم  رب  دنوادخ  دورد 

اه هژاو 

ار اـهزیچ  هچنآ  دـیوگ : دراوـملا  برقا   (2) .دـنک کمک  ندـید  هب  هک  تسا  يرـشتنم  ییانـشور  زا  تراـبع  رون  دـیوگ : بغار  رون :
مه ریغ  هدننک  رهاظ  تسا و  رهاظ  هتاذـب  هک  تسا  يزیچ  رون  دـیوگ : یم  هفـسالف  ریاس  فیرعت  دـننام  نازیملا   (3) .دنک یم  راکشآ 

(4) .دشاب یم 

مه میرک  نآرق  رد  ملع ، رون  دیشروخ و  رون  دننام  .يونعم  يدام و  تسا : عون  ود  رب  رون 

ص:299

امرف ناغمرا  نم  هب  ار  تتّزع  رون  نیرت  غورفرپ  ینعی  تسا ، هدمآ  ینفحتأ » َو  «، » ِینْقِْحلَا َو   » هملک ياج  هب  راونألا  راحب  رد  رکذـت : - 1
ص99. ج94 ، راونألا ، راحب 

ص 508. رون ، هدام  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 2
.رون هدام  دراوملا ، برقا  - 3

ص122. ج15 ، نازیملا ، - 4
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ِتاَُملُّظلا َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَما  َنیذَّلا  ُِّیلَو    ُ هّللَا  » »(1) و ارُون َرَمَْقلا  ًءاَیِـض َو  َسْمَّشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  : » دننام تسا ، هدمآ  دروم  ود  ره  رد 
زا رتارف  يارب  نـینچمه  »(3) و  ِروُّنلاَو ِتاَُملُّظلا  َلَعَج  َو   » دـننام تسا ، هدـمآ  مه  عون  ود  ره  زا  معا  يارب  هک  ناـنچمه   (2)« ِروُّنلا َیلِإ 

 ُ هّللَا  » دننام همه 

.(4)« ِضْرَْالا ِتاَومَّسلاُرُون َو 

.رتاـبیز ینعی  جـهبا  .روُرُّسلا  ُروـهظ  ِنْوَْـللا و  ُنْسُح  ُهَجْهَْبلَا   (5): دـیوگ بغار  .حرف  يداـش ، يرظنم ، شوخ  ییاـبیز ، تجهب : جـهبا ،
ینعی دوـش ؛ هدروآ  يرازنمچ  يارب  تفـص  تـجهب  یتـقو  ًـالثم  دراد ؛ زیچ  ناـمه  هـب  یگتــسب  نآ  يرظنم  شوـخ  زیچره و  ییاـبیز 

یم رون  نیرتـغورفرپ  ياـنعم  هب  جـهبا ، رون  اـعبط  غورف ، رپ  يرون  ینعی  دوش ؛ هدروآ  روـن  يارب  تفـص  رگا  مرخ و  زبـس و  يرازنمچ 
.دشاب

.نادرگیور فرحنم :

.بظاوم بقارم :

(6) .دوش یمن  هدرب  راک  هب  دنوادخ  زا  ریغ  هرابرد  دیوگ  یم  بغار  ور  نیا  زا  تسا ؛ عیفر  یتلزنم  ياراد  تیاهن  یب  هک  یسک  لالج :

ناسنا رگا  وا و  راکـشآ  ماعنا  ناسحا و  يارب  تسا  مسا  دوش  فیـصوت  نادب  دـنوادخ  رگا  مرک  دـیوگ : بغار  .ندرک  میرکت  مارکا :
مارکا و دیوگ : یم  مارکا  دروم  رد  ددرگ و  یم  رهاظ  وا  زا  هک  يا  هدیدنـسپ  لامعا  قالخا و  يارب  تسا  مسا  ددرگ  فیـصوت  نادـب 

یم نآرق  سوماق  فلؤم  .دنهد  وا  هب  یفیرـش  زیچ  ای  دشابن  نآ  رد  یناصقن  هنوگ  چیه  هک  دـنناسرب  یتعفنم  وا  هب  ینعی  ناسنا  میرکت 
(7) .تسا هدمآ  يدعتم  تغل  بتک  رد  میرکت  دننام  مارکا  دیوگ :

یتمالس ینعی  اریثک ؛ امیلست  مّلس  امش ، رب  داب  یتمالـس  ینعی  مکیلع ؛ مالـس  تسا ، یتمالـس  يانعم  هب  مالـس  .داتـسرف  یتمالـس  َمَّلَس :
مه هژاو  نیا  .یناوارف  یتمالس  وا  رب  دتسرف 

.مارتحا بیحرت و  ماقم  رد  مه  دور و  یم  راک  هب  اعد  ماقم  رد 

ص:300

.5  / سنوی - 1

.257/ هرقب - 2
.1  / ماعنا - 3
.35  / رون - 4

ص63. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 5

ص95. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 6
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ص105. ج6 ، نآرق ، سوماق  - 7
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حرش

یهلا رون  دروم  رد  ینخس 

ور نیا  زا  .دشاب  یم  ریغ  هدننک  رهاظ  مهو  تسا  رهاظ  دوخ  هب  دوخ  مه  هک  تسا  يدوجو  زا  ترابع  رون  دـش ، هتفگ  هک  روط  نامه 
تـسا يدوجو  ینعی  تسا ؛ مویق  وا  اهنت  هک  نانچمه  ِضْرَْالاَو » ِتاَومَّسلا  ُرُون    ُ هّللَا : » دومرف هک  تسا  دـنوادخ  دروم  رد  ریبعت  نیرتهب 

.دشاب یم  تادوجوم  هدنراد  اپ  هب  مه  تسا و  رادیاپ  دوخ  هب  دوخ  مه  هک 

ِتاَومَّسلاُرُون   ُ هّللَا : » دوـش یم  عورـش  تروـص  نیدـب  هک  تسا  تاـهیبشت  نیرتاـبیز  نومـضم و  نیرت  یلاـع  ياراد  روـن  هکراـبم  هیآ 
.(1)« ...ٌحاَبْصِم اهیف  ٍهوکْشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرْألاَو 

رپ غارچ  دـننام  هب  وا  رون  لَـثَم  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رون  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  همجرت  هصـالخ 
ینادرم دوش ، هدرب  وا  مان  هک  تسا  هداد  هزاجا  دنوادخ  هک  تسا  یتویب  لزانم و  رد  غارچ  نیا  يا ، هژیو  تایصوصخ  اب  تسا  یغورف 

لزانم نآ  رد 

تاکز زامن و  ادـخ و  دای  زا  ار  اهنآ  تراجت ، هلماعم و  هک  ینادرم  دـنراد ، يدـنوادخ  حـیبست  هب  لاغتـشا  ناـهاگماش  ناـهاگحبص و 
هتبلا  ) دنشاب یم  كانمیب  تمایق  زور  زا  هدومنن و  لفاغ 

موهفم لقن  هب  ام  هک  دراد  یصاخ  هلاقم  کی  هب  زاین  نآ  دنلب  بلاطم  اهییابیز و  هیآ و  حیضوت 

(. میدرک هدنسب  نآ 

تـسا يراگدرورپ  سدقم  تاذ  دروم  رد  یلوا  .تسا  ِهِرُون » ُلَثَم   » رون زا  ریغ  ِضْرَْالاَو » ِتاَومَّسلا  ُرُون    ُ هّللَا  » رد رون  دـسر  یم  رظن  هب 
یَش ٌء» ِِهلثِمَک  َسَیل  : » دیامرف یم  هک  روط  نامه  درادن  هار  یهیبشت  هنوگ  چیه  دنوادخ  دوخ  دروم  رد  اریز  وا ؛ لعف  دروم  رد  یمود  و 

تسا يریبعت  نیرتهب  نیا  وا و  تیرهظم  هب  طوبرم  یمود  تسا و  دنوادخ  تیرهاظ  هب  طوبرم  یلوا  تسا  یهلا  رون  دروم  رد  هیبشت  و 
تیاده لثم  ینعی  ِهِرُون » ُلَثَم  ، » تسا یتسه  رون  دـنوادخ  دوجو  ینعی  ِضْرَْالاَو » ِتاَومَّسلا  ُرُون    ُ هّللَا  » .دوش یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  هک 

هب وا 

.دراد رارق  یلیدنق  هوکشم و  رد  هک  تسا  یغارچ  دننام 

ص:301

.35  / رون - 1
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: تسا هدش  هراشا  عوضوم  هس  هب  رگید  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد 

.هدننک تفایرد  رون و  لحم  رون ، أدبم 

.تسا ءایشا  يداه  رهظم و  رونم و  مهو  تسا  رون  شدوخ  مه  هک  لاعتم  دنوادخ  رون : أدبم   - 1

مّلـسم ردق  .دوش  هدرب  تعفر  هب  شمان  لزانم  نآ  رد  هک  تسا  هداد  هزاجا  هدرک و  نالعا  دنوادخ  هک  يا  هژیو  لزانم  رون : لحم   - 2
اَهِیف ُرَکُْذی  ُدِجاسَم  َو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  یلوا  دروم  رد  هک  روط  نامه  دشاب ، یم  ءایبنا  لزانم  دجاسم و  لزانم  نیا  قادـصم 

.تسا هدوب  یهلا  تایآ  لوزن  یحو و  زکرم  نیتسخن  ءایبنا  لزانم  هک  تفگ  دیاب  یمود  دروم  رد  »(1) و  ارِیثَک   ِ هّللا ُمْسا 

هک دـیدرگ  لاؤسهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـش  تئارق  هّللا ُ»  َنِذَا  ٍتُوُیب  ِیف   » هکرابم هیآ  هک  یماـگنه  تسا  هدـش  تیاور 
.ناربمایپ لزانم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ لزانم  مادک  روظنم 

؟ مالسلااهیلع همطاف  لزنم  ینعی  تساهنآ  زا  لزنم  نیا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : رکبوبا 

.تساهنآ نیرترب  زا  يرآ  اهلضافا » نم  معن  : » دومرف مرکا  لوسر 

یم تروص  نیدـب  ییاـهیگژیو  ياراد  هک  دـیامرف  یم  یفرعم  ار  رون  ناگدـننک  تفاـیرد  هکراـبم  هیآ  رون : ناگدـننک  تفاـیرد   - 3
: دنشاب

.دنراد لاغتشا  لزانم  نآ  رد  یهلا  حیبست  هب  ماش  حبص و  فلا :

.دیامن یمن  لفاغ  تاکز  تخادرپ  زامن و  هماقا  ادخ و  دای  زا  ار  اهنآ  تراجت  هلماعم و  ب :

.دنتسه كانمیب  تمایق  زور  ینعی  ددرگ ؛ یم  بلقنم  اه  هدید  اهلد و  هک  يزور  زا  ج :

تسیچ و یهلا  رون  هک  ددرگ  یم  صخـشم  هکرابم  هیآ  دوخ  زا  هدافتـسا  اب  نینچمه  ددـعتم و  تایاور  روکذـم و  تیاور  هب  هجوت  اب 
همطاـف شمارگ  رتخد  مرکا و  لوسر  لزنم  رد  تسوا ، تیادـه  زا  تراـبع  یهلا  رون  .دوش  یم  هضاـفا  يدارفا  هچ  هب  تساـجک و  رد 

ربمایپ نآ  لماک  قادصم  دنشاب ، هتشاد  ار  هیآ  رد  روکذم  ياهیگژیو  هک  دوش  یم  هضافا  يدارفا  هب  تسا و  مالسلااهیلع 

ص:302

ج7، ناـیبلا ، عـمجم  ریـسفت  کـلام ؛ نب  سنا  زا  هیودرم  نـبا  زا  روثنملاردـلا  ریـسفت  زا  لـقن  هـب  ص142  ج15 ، نازیملا ، ریــسفت  - 1
ص144.
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ددرگ یم  هضافا  مه  دنشاب  تویب  لزانم و  نآ  ناگدرپسرس  هک  نانآ  نیتسار  ناوریپ  هب  نآ  وترپ  یلو  دنـشاب ، یم  راهطا  همئا  مرکا و 
نادب هراشا  ُءاَشَی » ْنَم  ِهِرُوِنل    ُ هّللا يِدْهَی   » هلمج اب  هک 

.تسا هدیدرگ 

تسا مادک  جهبا  رون 

راونا رد  عمـش و  رون  يرگید  تسا و  دیـشروخ  رون  یکی  يداـم  راونا  رد  .دـشاب  یم  بتارم  بحاـص  تسا و  کیکـشت  ياراد  روـن 
سدقم تحاس  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ ، زا  يا  هقرج  رد  يرگید  دریگ و  یم  رارق  رون  زا  ییاهناشکهک  رد  یکی  مه  يونعم 

تیناروـن رد  ناـسنا  هچ  ره  ارهق  .دـشاب  ادـخ  يارب  فراـع  هجیتـن  رد  هک  دریگ  رارق  اـهنآ  نیرت  غورف  رپ  رد  هک  تسا  راتـساوخ  یهلا 
.رتشیب شلامک  دوب و  دهاوخ  رتدایز  شنافرع  دشاب  يرتشیب 

يارب افراع .» کب  : » دیامرف یمن  یلو  افِراع ،» ََکل  : » دـیوگ یم  اعد  زا  زارف  نیا  رد  نانمؤم  ریما  هک  تسا  نآ  تقد  لباق  هتکن  رکذـت :
نبا هک  مینک  یم  هراشا  یعوضوم  هب  رتشیب  هجوت 

مه ار  نافرع  دیاب  ور  نیا  زا  .یهتنم  فده و  هن  هلیـسو ، تسا و  هار  نافرع  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ادـتبا  تسا ، هدـش  رکذـتم  مه  انیس 
: دیوگ یم  انیس  نبا  دروم  نیا  رد  .شدوخ  يارب  هن  تساوخ  ادخ  يارب 

.(1)« لوصولا هجل  ضاخ  دقف  هب  فورعملا  دجی  لب  هدجی  هناک ال  نافرعلا  دجو  نم  یناثلاب و  لاق  دقف  نافرعلل  نافرعلا  رثأ  نم  »

هنوگ هب  دبایب  ار  نافرع  هک  یـسک  نآ  هدش و  لئاق  یمود  هب  دنیزگرب  دـنک و  باختنا  نافرع  دوخ  رطاخ  يارب  نافرع  هک  یـسک  نآ  )
رو هطوغ  لوصو  تفایرد  رد  وا  تسا  هتفای  نآ  هطـساو  هب  ار  یلاـعت  قح  ناـفرع و  هب  فورعم  هکلب  تسا  هتفاـین  ار  نآ  ییوگ  هک  يا 

(. تسا هدیدرگ 

رد ور  نیا  زا  نافرع ؛ دوخ  رطاخ  يارب  هن  دـهاوخ  یم  ادـخ  يارب  مه  ار  نافرع  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  لاـح 
.مشاب فراعوت  يارب  ینعی  دروآ ؛ یم  ار  مال »  » فرح ءاب »  » فرح ياج  هب  و  افِراع » ََکل  َنوُکَاَف  : » دیوگ یم  یهلا  هاگشیپ 

ص:303

.متسیب لصف  ص454 ، نیفراعلا ، تاماقم  طمن 9  تاهیبنتلا ، تاراشالا و  - 1
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نافرع دروم  رد  يراتفگ 

یفرعم نادرگرس  نآ  هرئاد  رد  ار  لقع  هک  يروط  هب  دنناد ، یم  تخانش  هار  نیرتهب  ار  نآ  یخرب  .تسا  رایسب  نافرع  دروم  رد  نخس 
اب میـشاب  هتـساوخ  رگا  یلو  دـنناد ، یمن  يرگید  زیچ  ظافلا  اب  يزاب  زا  ریغ  هدوبن و  لـئاق  یتیعقاو  نآ  يارب  رگید  یخرب  دـننک و  یم 

يرظن

یعیبط و .دوش  یم  میـسقت  قیرط  ود  هب  زاـغآ  رد  تفرعم  هار  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  میرگنب  تفرعم  ياـههار  هب  قیمع  عیـسو و 
هب مه  یعیبـط  ریغ  هار  دـشاب و  یم  ناـفرع  لـقع و  ملع و  زا  تراـبع  هک  دوـش  یم  میـسقت  هخاـش  هس  هب  یعیبـط  هار  .یعیبـط  ءارواـم 

ياههار نانآ و  تاجرد  فالتخا  اب  تسا  یلومعم  ياهناسنا  هب  طوبرم  یعیبط  ياـههار  .دـنک  یم  هولج  هژیو  ماـهلا  یحو و  تروص 
دشاب یم  ناشیا  موصعم  نانیشناج  یهلا و  ناربمایپ  رایتخا  رد  مه  یعیبط  ریغ 

.دوجوم ياهتوافت  اب 

.ددرگ یم  لیمکت  شیامزآ  هبرجت و  اب  دوش و  یم  زاغآ  هدهاشم  زا  ملع  هار 

.دوش یم  لیمکت  ناهرب  لالدتسا و  اب  دوش و  یم  زاغآ  رکفت  زا  لقع  هار 

.ددرگ یم  لیمکت  هیکزت  دبعت و  اب  دوش و  یم  زاغآ  ترطف  زا  مه  نافرع  هار 

يارب .دـیامن  یم  دـییأت  ار  هار  هس  ره  شزرا  مه  تقد  قـیقحت و  تسا و  لـئاق  تیمها  شزرا و  هار  هـس  ره  يارب  مـه  نآرق  مالـسا و 
.مینک یم  هسیاقم  مه  اب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  یقالخا  لئاسم  بلطم  ندش  نشور 

هعماج ملظ  هک  دنک  تابثا  ماقرا  رامآ و  اب  دسرب و  عامتجالا  ملع  هار  زا  ملظ  يدب  هب  تسا  نکمم  سانـش  هعماج  ًالثم  دنمـشناد  کی 
.ددرگ یم  نآ  مادهنا  ببسو  دشاپ  یم  مه  زا  ار 

.درب یپ  ملظ  حبق  هب  يربک  يرغص و  لالدتسا و  لقع و  هار  زا  مه  فوسلیف  کی 

.دیامن سمل  ار  نآ  حبق  دنک و  كرد  ار  ملظ  یتشز  نادجو  هار  زا  مه  فراع  کی 

سوملم فراع  کی  يارب  یلو  دنک ، کیکـشت  دوخ  ینابم  هب  هجوت  اب  یقالخا  لصا  کی  هب  عجار  فوسلیف  کی  تسا  نکمم  یتح 
سمل شیوخ  نادجو  قمع  رد  ار  نآ  یبوخ  قالخا  ملاعو  فراع  کی  یلو  دنک ، یم  کیکشت  تلادع  هب  تبـسن  لسار  ًالثم  دشاب ؛

.رت سوملم  هکلب  تسا ، نشور  نیضیقن  عامتجا  نالطب  هزادنا  هب  ملظ  حبق  وا  يارب  دیامن ، یم 
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زا شلها  يارب  هک  تسا  ملع  لقع و  هار  زا  ریغ  یلقتـسم  هار  نافرع  هار  یهلا ، تفرعم  ادـخ و  تخانـش  اـب  طاـبترا  رد  تسا  نینچمه 
.دشاب یم  رادروخرب  یصاخ  تیباذج  ینشور و 

زا رتارف  یتفرعم  .رون  نیرت  غورفرپ  مه  نآ  تسا  یهلا  ّزع  رون  هب  قاـحلا  راتـساوخ  اـعد  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ینافرع نامه  نیا  تسا ، یهلا  نازورف  راونا  وترپ  رد  نتفرگ  رارق  نیا  تسا ، ندیـسر  نیا  تسا ، نتـسویپ  نیا  یلقع  ای  یملع  تفرعم 

رب هفاضا  ییادـخ  ریـسم  رد  ناگتـسراو  طقف  هک  تسا  لقع  زا  رتارف  يزیچ  یلو  دـنرادنپ ، یم  لقعو  ملع  لـباقم  رد  یخرب  هک  تسا 
.دنشاب یم  مه  نآ  زا  رادروخرب  لقعو  ملع 

؟ تسیچ نافرع 

زا نافرع  .ایر  كرش و  ره  زا  یلاخ  یتخانش  الاو و  یلاع و  یتخانش  هبئاش ، یب  یتخانش  تسا ، یهلا  تخانـش  لالز  همـشچرس  نافرع 
َْکَیِلا َو ینَتْوَعَد  َْکیَلَع َو  ینَْتَللَد  َْتنَا  َو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  دیامن  یم  یلجت  فراع  لد  رد  دوش و  یم  زاغآ  ادـخ 

(1) «. َْتنَا ام  ِرْدَا  َْمل  َْتنَا  الَْول 

(. یتسه هک  متسناد  یمن  يدوبن  وت  رگا  يدناوخ و  دوخ  يوس  هب  يدومرف و  ییامنهار  دوخ  هب  تبسن  ارم  وت  (و 

.دنریگب جوا  دننک و  زاورپ  نآ  رد  دـنناوت  یم  یگتـسراو  تیدوبع و  زا  يزاورپ  دـنلب  ناباقع  اهنت  هک  تسا  يروانهپ  نامـسآ  نافرع 
.دصقم مه  تسا و  هار  مه  هلیسو ، مهو  تسا  فده  مه  ماجنا ، مه  تسا و  زاغآ  مه  تسا ، شنیرفآ  تیاغ  تقلخ و  فده  نافرع 

نیا نیب  یلو  هتـسراو ، قشاع  کی  مه  تسا و  فراع  مه  تیهولا  سدـقم  تاذ  تسا ، تاجرد  بتارم و  ياراد  رون  دـننام  هب  نافرع 
قح كانفرع  ام  : » هک یهلا  تقیقح  تیعقاو و  هن  تسوا  ناوت  هزادـنا  هب  يرـشب  نافرع  .تیاهن  یب  ات  کی  زا  تسا ، رایـسب  هلـصاف  ود 

.یهانتمان وا  تسا و  یهانتم  نیا  طیحم و  دنوادخو  تسا  طاحم  یمدآ  هک  اریز  کتفرعم ؛»

تسا نافرع  ینامـسآ  نایدا  دنلب  ماگ  نیلّوا  و  دوب ، نافرع  همغن  نانآ  گنهآ  نیتسخن  هدش و  عورـش  نافرع  اب  يربمایپ  ره  راک  زاغآ 
.(2)« ُُهتَفِْرعَم ِنیِّدلا  ُلَّوَأ  : » هک

نافرع هژاو 

؛ تسا رادروخرب  یصاخ  تیباذج  ییابیز و  زا  نآ  تاقتشم  نافرع و  هژاو 
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زا ریبک  نشوج  ياعد  رد  .تسا  هتفر  راک  هب  اهراب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  اهاعد و  رد  دراد و  راک  ورـس  ناج  لد و  اب  اریز 
ِلامآ َهیاغ  ای   » هب ریبعت  لیمک  ياعد  رد  تسا و  هدش  ریبعت  َنیفِراَْعلا » ِمَمِه  یهَْتنُم  َوُه  ْنَم  ای   » و َنیفِراَْعلا » َروُرُـس  ای   » هب لاعتم  دـنوادخ 

هابتشا تشادرب  هدش و  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  هدنزرا  ياه  هژاو  زا  يرایسب  دننام  یهتنم  تسا ؛ هدیدرگ  َنیفِراْعلا »

.تسا هدیدرگ 

نافرع طورش 

شنافرع راب  دـشاب  رتشیب  شتیدوبع  ناـسنا  هچ  ره  .ددرگ  یم  تیوقت  تداـبع  هیکزت و  هلیـسو  هب  دوش و  یم  زاـغآ  ترطف  زا  ناـفرع 
اهراگنز هک  تسا  یلقیـص  هلزنم  هب  مه  هیکزت  دهد و  یم  شرورپ  ار  نافرع  لگ  هک  تسا  یبآ  هلزنم  هب  تدابع  دوب ، دـهاوخ  رتدایز 

.دیادز یم  ار 

.تخادنا كاپ  نآ  رب  هدید  سپس  دش و  كاپ  دیاب  لّوا  هک  دراد  مزال  نازیر  یکشا  نازرل و  یبلق  نایرگ و  یمشچ  نافرع 

تسا رود  ناناج  خر  زا  رظن  هدولآ  مشچ 

زادنا كاپ  هنیآ  زا  رظن  وا  خر  رب 

دنیوگ تقیرط  لهاک  مدز  کشا  رد  لسغ 

زادنا كاپ  نآ  رب  هدید  سپ  لوا و  وش  كاپ 

.(1)« ِباَْبلَْالا اُولُوا  ُرَّکَذَتَی  امَّنِا  : » دومرف هک  تسا ، نآ  اب  ماگمه  هکلب  تسین ، لقع  اب  فلاخم  اهنت  هن  نافرع 

.(2)« ُءامَلُْعلا ِهِداَبِع  ْنِم    َ هّللا یَشْخَی  اَمَّنِا  : » دومرف هک  نانچ  تسا ، نآ  اب  هارمه  هکلب  تسین ، ملع  فالخ  رب  اهنت  هن  و 

نافرع نابز 

نافرع .تسا  قشع  نابز  تسا ، ترطف  نابز  تسا ، لد  نابز  نافرع  نابز 

نآ شلها  طقف  هک  دراد  یصوصخم  نابز  نافرع  تسا ، هتفای  شا  همه  هکلب  درادن ، اه  هتفاب  اب  يراک  دوش و  یمن  یظافل  رد  هصالخ 
راظتنا رپ  ياهمـشچ  رد  مه  یماگنه  دنک و  یم  ییامندوخ  یـشبح  لالب  هجنکـشرپ  ندب  رد  یهاگ  نافرع  دننک ، یم  كرد  ار  نابز 

کشا تارطق  رد  مه  ینامز  راد و  هدنز  بش  کی  زوس  رگج  ياه  هآ  رد  یهاگ  ، ینرق سیوا 
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ٌهوُجُو  » رد یهاگ  »(1) و  هِّبَر َءاِقل  اوُجْرَی  َناَک  ْنَمَف   » رد یهاگ  رارق ، یب  قشاع  کی  ماف  دیراورم 

.(2)« ٌهَرِظاَن اَهِّبَر  یِلا  ٌهَرِضاَن *  ٍِذئَمْوَی 

کتسد رتفد و  رد  هصالخ  تسا و  قشع  هکلب  تسین ، لقع  تسا ، تخانش  هکلب  تسین ، ملع  تسا ، هدید  هکلب  تسین ، هدینـش  نافرع 
: دومرف ءامکحلا  خیش  هک  نامیا  اب  یلد  كاپ و  ینادجو  رد  هکلب  دجنگ ، یمن 

نیعماـسلا نود  نـیعلا  یلا  نیلـصاولا  نـم  ههفاـشملا و  نود  هدـهاشملا  لـها  نـم  ریــصی  نأ  یلا  جردـتیلف  اـهفرعتی  نأ  بـحأ  نـم  «و 
.(3)« رثألل

هدهاشم و لها  زا  ات  دیامن  تکرح  نآ  ریـسم  رد  جیردت  هب  دیاب  دنک  ادـیپ  تخانـش  نافرع  هب  تبـسن  دراد  تسود  هک  یـسک  ره  (و 
رثا هناشن و  هک  نآ  هن  دنا  هدیـسر  تقیقح  نیع  هب  هک  دوش  یناسک  زا  دـنا و  هدینـش  صاخـشا  نابز  زا  هک  يدارفا  زا  هن  ددرگ  تیؤر 

ناشیا هب  نآ 

(. دشاب هدش  هتفگ 

دیوگ یم  ینافرع  ساسحا  دروم  رد  لراک  سیسکلا  رتکد 

(4) .تسا یلصا  هزیرغ  کی  هتفرگ  همشچرس  ترطف  قامعا  زا  هک  تسا  یشبنج  ینافرع  ساسحا 

جک یهارمگ ، شـصرح ، شا ، یهاوخدوخ  زا  دـنیب ، یم  تسه  هک  ناـنچنآ  ناـسنا  دـیوگ : یم  ناـسنا  رب  ناـفرع  شقن  دروـم  رد  و 
یم مادـقا  يرکف  عوضخ  بسک  يارب  دوش ، یم  مار  یقالخا  فیلکت  ماجنا  يارب  دراد ، یمرب  هدرپ  شتوخن  رورغ و  زا  شیاهیرکف و 

(5) .ددرگ یم  رادیدپ  وا  ربارب  رد  شزرمآ  لالج  رپ  تنطلس  ماگنه  نیمه  رد  دنک و 

يداش طاسبنا و  راتفر ، هاگن ، يافص  : (6) دیوگ یم  نافرع  روهظ  زورب و  دروم  رد  و 

دیهش کی  ای  زابرس  کی  نتفرگ  شوغآ  رد  یگداس  هب  ثداوح ، زا  لابقتـسا  زین  تیاده و  دادعتـسا ، نیقی ، زا  رپ  هرهچ  هغدغد ، یب 
رد ناهنپ  هنیجنگ  کی  دوجو  زا  هک  تساجنیا  ار ، گرم 
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.110  / فهک - 1
.23  - 22  / همایق - 2

.متسیب لصف  نیفراعلا ص454 ، تاماقم  طمن 9  تاهیبنتلاو ، تاراشالا  - 3
ای شیـشک  هن  تسا  تسیژولویزیف  کی  باتک  فلؤم  لراـک  سیـسکلا  رتکد  و 20 و 21 -  تاحفص 26  ( lapriere  ) شیاین - 4

لاس تدم 35  هب  هجوج  کی  بلق  تشاد  هگن  يرگید  اهگر و  دنویپ  رطاخ  هب  یکی  هدـش  لبون  هزیاج  هدـنرب  هبترم  ود  هک  فوسلیف 
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.هاگشیامزآ رد  هجوج  ندب  زا  جراخ 
تاحفص 26 و 20 و 21 ( lapriere  ) شیاین - 5
تاحفص 26 و 20 و 21 ( lapriere  ) شیاین - 6
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.دننک یم  تیاکح  حور  مسج و  قمع 

فراع لیلد 

چیه دهدن  نومنهر  وا  ات  دیاین و  راک  هب  یـششوک  چـیه  دـشابن  یـششک  قوشعم  بناج  زا  ات  تسا و  یهلا  لازیال  تاذ  فراع  لیلد 
.(1)« ُهَلِیلَد ْنُکَت  َْمل  نَم  یلَع  َقُرُّطلا  َقَیْضَا  ام  َکَناْحبُس   » هک درادن  يا  هدیاف  یلیلد 

یلع ضایف  هک  راگدرورپ  يوس  زا  مه  یفرط  زا  تسا ،) دودحم  گنت و  ردقچ  یشابن  وا  يامنهار  وت  هک  یسک  هار  وت ، یتسه  هزنم  )
ٌِدئاـع ْمِْهیَلَع  ِفْطَْعلاـِب  ٌلـِبْقُم َو  ِْهیَلَع  َنِیِلبْقُْملا  یَلَع  َوُه  ْنَم  اـیَف  : » دوـمرف هک  تسین  يا  هقیاـضم  درادـن و  دوـجو  یعنم  تسا  قـالطالا 

لها نانآ  يوس  هب  تشگزاب  هب  تبسن  دنک و  یم  لابقا  دنروآ  يور  وا  هب  هک  يدارفا  هب  هک  یسک  يا   ) (2) ؛» ٌلِضفُم

(. دشاب یم  تشگزاب  لضف و 

ار نیتسخن  تیادـه  هک  دـیامرف  یم  تیادـه  ار  يدارفا  اـهنت  دـعب  ياهتیادـه  رد  هدومرف و  تیادـه  ار  ناـگمه  نیتـسخن  تیادـه  رد 
رظنم ـالجم و  دـناوت  یمن  اراـخ  گنـس  هریت  تروـص  اریز  تسا ؛ طرـش  تیلباـق  شریذـپ و  .دنـشاب  هتفریذـپ  ار  نآ  هدرک و  لابقتـسا 

.دشاب وا  نازورف  هعشا  نابات و  دیشروخ 

نافرع هسردم 

همه يانهپ  یتسه و  یگدرتسگ  هب  الاو  تسا  يا  هسردم  نافرع  هسردم  تسا ، دوجو  هنحص  رد  هسردم  نیرتهوکشاب  نافرع  هسردم 
ره یباــتک و  شقرو  ره  يرتـفد و  شا  هرذ  ره  شنیرفآ  ، (3)« َنُوِتناـق َُهل  ٌّلُـک  ِضْرَْـالاَو  ِتاَومَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  َو  : » دومرف هک  شنیرفآ 

: هک دراد  منرت  وا  دای  هب  دهد و  یم  نافرع  شزومآ  هک  تسا  يا  همغن  شزاوآ 

تسین اهنت  نم  هدید  وا  خر  هاگ  هولج 

دننادرگ یم  هنیآ  نیمه  دیشروخ  هام و 

نافرع باتک 

: دومرف هک  تسا  نآرق  نافرع  باتک 

ِّقَْحلا َنِم  اُوفَرَع  اّمِم  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يرَت  ِلوُسَّرلا  َیِلا  َلِْزنُا  ام  اوُعِمَس  اِذا  «َو 

.(4)« َنیدِهاّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  اّنَمآ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی 

زا هک  ینک  یم  هدهاشم  تسا ، هدش  لزان  ربمایپ  رب  هک  ار  هچنآ  دنونش  یم  هک  یماگنه  (و 
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بوتکم نادهاش  هرمز  رد  ار  ام  مان  میدروآ  نامیا  ام ، راگدرورپ  دنیوگ ، یم  قح ، تخانـش  هطـساو  هب  دزیر  یم  کشا  ناشناگدـید 
(. امرفب

دیامن هعجارم  وا  هب  دنک  هدهاشم  یماهبا  اجک  ره  تسا ، غورفرپ  هام  نآ  يو  رات  ياهبـش  زارمه  تسا و  ادـخ  باتک  فراع  يامنهار 
هک نآ  هن  دریگ  یم  نآرق  زا  ار  شنانخـس  نآ ، رب  مکاح  هن  تسا  نآرق  عبات  دیوج ، یم  تناعتـسا  وا  زا  دـتفا  یم  یتملظ  رد  اج  ره  و 

هتکن رازه  دزاس و  هباشتم  ار  تامکحم  هک  نآ  هن  دـهد  یم  تامکحم  هب  عاجرا  ار  تاهباشتم  دـنک ، لیمحت  نآ  رب  ار  دوخ  تاـیرظن 
.رگید

نافرع داتسا 

هدرک سمل  هدیـشچ و  ار  نافرع  هک  يداتـسا  هاگآ ، فراع و  يداتـسا  هتـسراو ، كاپ و  يداتـسا  دـهاوخ ، یم  داتـسا  نافرع  سـالک 
هک يداتسا  دشاب ، هدش  یهلا  برق  هب  بّرقم  هک  يداتـسا  دشاب ، هدیـسر  بولطم  هب  هتفای و  رولبت  شلد  رد  نافرع  هک  يداتـسا  دشاب ،

سرد هتفرگ و  ماهلا  رترب  یقفا  زا  هک  يداتسا  دنادن ، تقیقح  ار  هوایو  درادنپن  بآ  ار  بارس 

.دشاب هتشادن  یحودمم  زور  ره  دنیبن و  ار  يراّید  رای  زا  ریغ  هک  يداتسا  دشاب ، هتخومآ  ار  قشع 

يابق اهنت  لزا  داتـسا  هک  يداتـسا  هتـشگ ، یهلا  راونا  هوکـشم  شکاپ  لد  هتفرگ و  ماـهلا  یناـبر  تاـضویف  همـشچرس  زا  هک  يداتـسا 
رون زا  هک  دشاب  یم  يا  هراتس  هام و  هک  يداتسا  تسا ، هتشگ  تیهولا  رارسا  زا  يا  هنیجنگ  هتخود و  وا  تماق  هب  ار  داشرا  يداتـسا و 

هئاضتسا راونالا 

.(1)« يدُْهی نَا  ِّالا  يِّدِهَی  ْنَّمَا َال  َعَبَُّتی  ْنَا  ُّقَحَا  ِّقَْحلا  َیِلا  يدْهَی  ْنَمَفَا  : » هک دیامن  یم  تیاده  ار  شنیرفآ  روجید  ناورهر  هدومن و 

دنتسه اهنآ  یعقاو  دشرم  دارم ، ربهر ، ماما ، دنراد ، شبات  تفرعم  نامـسآ  رد  ناشخرد  ياهرهوگ  تروص  هب  هک  یناداتـسا  داتـسا و 
شناد ناگدنریگارف  ام  نایعیش  میتسه و  ام  نادنمـشناد  انامه  »(2) ؛ ٌءاثُغ ِساَّنلا  ُِرئاس  َنوُمِّلَعَتُملا َو  اُنتَعیِـش  ُءاَمَلُْعلا َو  ُنَْحن  : » دومرف هک 

.دندرگ یم  رهاظ  لیس  بآ  يور  رب  هک  دنشاب  یم  یکاشاخ  راخ و  هلزنم  هب  مه  مدرم  ریاس  دنتسه و 
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.(1)« اِننیِد َِملاعَم    ُ هّللا انَمَّلَع  ْمُِکتالاوُِمب   » هک كاپ  رون  هدراهچ  هصالخ 

تهج يا  هنییآ  دـنناوت  یم  دوخ  تیفرظ  هزادـنا  هب  مادـک  ره  دـنا  هتـشادرب  ماگ  یتسه  هتـسجرب  دـیتاسا  نآ  قیرط  رد  هک  ینادرگاش 
ریسم رد  دنا و  هدناوخن  دیحوت  سرد  تیالو  بتکم  رد  هک  نانآ  سکعرب  یلو  دنشاب ، شنیرفآ  نازورف  ناگراتس  نآ  راونا  ساکعنا 

.دننک یم  قیرزت  مه  یّمس  دنهد  لیوحت  یلسع  رگا  دراد و  دوجو  مه  یشین  شرانک  رد  دنشاب  هتشاد  یشون  رگا  دنا ، هدوبن  ترتع 

رد .تسا  یگداس  تهافـس و  زا  نداد  سکره  تسد  هب  تسد  تسا و  یماخ  زا  نداهن  مدـق  داتـسا  یهارمه  نودـب  نافرع  يداو  رد 
لد راک  تسا و  یصخش  كرد  نافرع  تسه .» هک  ور  مدآ  سیلبا  اسب  يا  و   » دننک یم  ییامندوخ  هتشرف  هرهچ  رد  ییاهوید  هار  نیا 

«. دشاب شتآ  بجوتسم  هک  هقرخ  اسب  يا  و   » دراد دایز  یعدم  ور  نیا  زا  تسا ؛ لکشم  يرگید  يارب  نآ  تابثا  تسا و 

فراع هاگدید 

تسوا زا  مّرخ  ناهج  هک  تسا  نآ  زا  مّرخ  ناهج  هب  دهاوخ ، یم  وا  يارب  ار  زیچ  همه  تسا و  هتـسر  ناهج  ود  ره  زا  هتـسراو  فراع 
رهم هک  وا ، تاـیلجت  رهظم  دـشاب و  نآ  رب  وا  ماـن  هچ  ره  تسادـخ و  قشاـع  تسوا ، زا  ملاـع  همه  هک  تـسا  قشاـع  ملاـع  هـمه  رب  و 

وا تینارون  تسین و  شیب  يا  هجاجُز  فراع  لد  تسا ، رولبتم  فراع  بلق  رد  يرون  تروص  هب  نافرع  .تسادخ  رهم  ادـخ  بوبحم 
هیلع قداص  ماما  هک  دریم  یم  هرـسکی  دوش و  یم  تملظ  رد  قرغ  دوش  هتفرگ  وا  زا  نافرع  يا  هظحل  رگا  تسوا و  نافرع  زا  تراـبع 

 : دومرف مالسلا 

.(2)« هَیِلا اقوَش  َتاَمل  ٍْنیَع  ُهَفرَط    ِ هّللا ِنَع  ُُهْبلَق  اهَس  َول  هّللا ِ،  َعَم  ُُهْبلَق  ِْقلَْخلا َو  َعَم  ُهُصْخَش  ُفِراعلا  »

ادج ادخ  زا  شلد  هظحل  کی  رگا  تسادخ ، اب  وا  بلق  یلو  تسا ، مدرم  اب  فراع  مسج  )

(. دهد یم  ناج  وا  هب  قایتشا  تدش  زا  دوش 

هـشیمه دـنک و  یم  رکف  ادـخ  هب  شا  همه  فراع  شهار ، لیلد  وا و  رات  ياهبـش  سنوم  تسا  يو  ياذـغ  تسا  فراع  حور  ناـفرع 
تروص هب  شناج  دنیب و  یم  وا  رضحم  رد  ار  دوخ 
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وا يوراشیپ  رد  يا  هدرپ  ایند  درادـن و  هدـید  شیپ  هب  ییاشغ  راـبغ و  فراـع  .تسا  یهلا  لازیـال  راونا  هاـگ  هولج  هک  تسا  يا  هنییآ 
هاگدید يولج  زا  مه  ینارون  هکلب  یناملظ و  ياهباجح  دنک ، یم  زاورپ  اهنامسآ  ات  درگن و  یم  توکلم  جوا  ات  هکلب  تسا ، هدنکفین 

.دراد یم  تفایرد  یلزا  یقاس  تسد  زا  ار  تبحم  نیشنلد  ماج  ییاویش ، قشع و  ییایند  اب  وا  تسا و  هتفر  يرانک  هب  فراع 

قلطم لامک  هب  قشع 

ینارگن ، (1)« ِبُولُْقلا یَلَع  َكِرْکِذـِب  ِماـهلِْالا  َرِطاوَخ  َّذـَلَا  اـم  یهِلا  : » دومرف هک  تسا  تیهولا  هب  قشع  زا  زادـگ  زوسرپ و  فراـع  لد 
رد رابکـشا  يا  هدـید  اب  مه  نآ  لاسدرخ  یکدوک  دـننام  هب  وا  تسا ، يرود  قارف و  زا  تسا ، داعبا  درط و  ییادـج و  زا  طقف  فراع 

لامج و هدادلد  قشاع و  مه  نآ  تسا ، هتفیش  قشاع و  فراع  . (2)« َكِداْعبِا َكِدْرَط َو  ْنِم  انْذِعَاَف  : » دیوگ یم  هلان  اب  تیهولا  هاگشیپ 
یلو دنا ، هداد  لد  نآ  صقان  تسپ و  قیداصم  هب  نارگید  .تسا  لامک  ییابیز و  هتفیش  هرطفلاب  یمدآ  رخآ  نایاپ ، یب  قلطم و  لامک 

.تسا نیرفآ  لامج  لامک و  تیاهن  یب  لامج  لامک و  يادیش  فراع 

فراع هتساوخ 

کیدزن ودب  ار  يو  هک  یلمع  ره  دشاب و  هتـسباو  وا  هب  هک  ره  دـبلط و  یم  ار  وا  طقف  ور  نیا  زا  تسا و  ادـخ  فراع  تساوخ  روحم 
: دومرف نادجاس  تنیز  نادباع و  ماما  ینعی  نافرع ، يداو  زاورپ  دنلب  هک  نانچ  دنک ،

.(3)« َِکبُْرق یِلا  ِیُنلِصُوی  ٍلَمَع  ِّلُک  َّبُحَو  َکُّبُِحی  ْنَم  َّبُح  َکَّبُح َو  َُکلَئْسَا  َنیّبِحُْملا  ِلاما  َهَیاغ  ای  «َو 

(. دیامن یم  کیدزن  وت  هب  ارم  هک  يراک  ره  تبحم  دراد و  تسود  ار  وت  هک  نآ  تبحم  ار و  تدوخ  تبحم  مراد  تساوخرد  وت  زا  )

هک يزیچ  ره  هدز ، تسه  هک  هچ  ره  رب  هرـسکی  ریبکت  جنپ  هتـسبب و  ریغ  يورب  تولخرد  هدیرب و  تسا  تسود  ریغ  هچ  ره  زا  فراع 
یم ادـخ  زا  هدروآ و  دورف  نآ  رـس  رب  راو  میهاربا  هتـشادرب و  ربت  ور  نیا  زا  تسین و  شیب  یتب  دزاـس  لوغـشم  ار  وا  رکف  ادـخ  زا  ریغ 

: هک دهاوخ 
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.(1)« َْکنَع ُهُعَطْقَی  ْیَش ٍء  َّلُک  ُْهنَع  َْتعَطَق  «َو 

فراع رادرک 

تسا هجوت  رد  قرغ  وا  ، (2)« ُرَبْکَا   ِ هّللا ُرْکَِذل  َو  : » دومرف تسا و  زیچ  نیرتالاب  هک  تسوا  رکذ  ادخ و  هب  هجوت  لاح  رد  هتسویپ  فراع 
.درادن شوشم  برطضم و  يرکف  و 

اهدـص دـنک و  یمن  هولج  وربا  مخ  نارازه  شزامن  رد  یلو  دـنزامن ،» رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ   » تسا و زامن  لاح  رد  هشیمه  فراـع 
.دیامن یمن  مادنا  ضرع  شلباقم  رد  تب 

اهتـضایر وا  رخآ   . تسا یمئاد  یگـشیمه و  هزور  نیا  تسا و  هدـیرب  تسوا  زا  ریغ  هچ  ره  زا  تسا و  مایـص  لاح  رد  هشیمه  فراـع 
.تسا هدیسر  لزنم  نیدب  ات  هدیشک 

دنب رد  وا  ّتنج ، خزود و  هن  هبذـج ، تسا و  قـشع  يور  زا  هکلب  تسین ، دزم  رطاـخ  هب  دـنک  یم  هک  یتداـبع  تـسا و  هدازآ  فراـع 
.ناناگرزاب ناگدرب و  زا  هن  تسا  ناگدازآ  زا  وا  تسا ، هناخبحاص  قاتشم  هکلب  تسین ، ناویا 

ار وا  زا  ریغ  يرثؤم  چیه  دنیبن و  مه  ار  دوخ  یتح  سک  چیه  هک  يروط  هب  تسا ، دنوادخ  هب  هبئاش  یب  هجوت  نافرع ، سرد  نیرتمهم 
دنیبن ار  وا  تردق  زا  ریغ  یتردق  چیه  دسانشن و 

َكاَِّیا  » هک دیاس  هرهچ  وا  تمظع  هاگـشیپ  رد  اهنت  و  هّللدمحلا »  » هک دـنیب  شیاتـس  راوازـس  ار  وا  اهنت  هّللِاب ،» ِّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال   » هک
َنِمَف ٍهَمِْعن  ْنِم  ْمُِکب  اـم  َو  : » هک دـنادب  وا  زا  ار  لاـمج  لاـمک و  ره  هصـالخ  و  ُنیِعَتْـسَن » َكاَِّیا  َو   » هک دـبلط  يراـی  وا  زا  اـهنت  و  ُدـُبْعَن »

.(3)« هّللا

فراع تایحور 

یناـنیمطا نمؤم و  یبلق  اـب  هکلب  همهاو ، لزلزت و  هن  دراد و  سوه  يوه و  هن  هتـشگ ، هّنئمطم  اپارـس  هدـیهر و  هراـما  سفن  زا  فراـع 
.تسا هدـمآ  رد  یلمع  يرظن و  نافرع  هکلب  تمکح ، زا  يا  هعومجم  تروص  هب  ددرون و  یم  ار  یگدـنز  دراد و  یم  رب  ماگ  خـسار 

ناهج هک  تسنآ  زا  مّرخ  ناهج  هب  دـنیب و  یم  ار  یهلا  تاولج  اج  همه  هک  نآ  زا  تسا  لاحـشوخ  نیگمغ ، تسا و  نامداش  فراـع 
هک زور  نآ  شوخ  يا  دـنک و  یم  هدـهاشم  ایند  سفق  رد  ار  نتـشیوخ  يزاورپدـنلب  باقع  اریز  تسا ؛ نیگمغ  یلو  تسوا ، زا  مّرخ 

.تسود ِرب  ات  دنک  زاورپ 
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.45  / توبکنع - 2

.53  / لحن - 3
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زا درادن و  همهاو  سرت و  يدوجوم  چیه  زا  دنیب و  یمن  لازیال  تردق  هاگشیپ  رد  ار  یتردق  چیه  اریز  روالد ؛ تسا و  عاجـش  فراع 
زاغآ هک  دریگ  یم  شوغآ  رد  ار  نآ  فراع  یلو   (1) .دوش یم  متخ  گرم  هب  اه  هرهلد  اه و  سرت  همه  .تسین  كانمیب  یلماع  چـیه 

.(2)« َنُوِبلَْقنُم اَنِّبَر  یِلا  ّانِا  َْریَض  اُولاَق ال  : » تسا یهلا  ياقل 

، درادن يزیچ  هب  مه  یگتسبلد  دنک و  یم  رکف  یتسه  تعسو  هب  اریز  دراد ؛ زاب  یلد  تسد و  عیسو و  یشنیب  هداشگ ، يا  هنیس  فراع 
همه زا  اریز  دیوش ، یمن  نوخ  اب  ار  نوخ  درادـن و  هنیک  دـقح و  ددرگ ، یمن  برطـضم  یجوم  لباقم  رد  دوش و  یمن  ینابـصع  دوز 

ُمُْکیَلَع َبیِْرثَت  َلاَق َال   » هلمج اب  هتشگ و  يرشب  هدودحم  رد  هّللا  قالخا  هب  قلختم  هدیهر و  زیچ 

.دشک یم  ششخب  وفع و  ملق  نیگنس  مئارج  هب   (3)« ْمَُکل   ُ هّللا ُرِفْغَی  َموَْیلا 

ار شتدابع  دنک و  شنرک  وا  هاگـشیپ  رد  دزاس و  دوخ  دوبعم  هک  دناد  یمن  یـسک  ار  ادخ  ریغ  نوچ  تسین ، ریوزت  ایر و  لها  فراع 
.دیامن هدولآ  وا  يارب 

فراع ماجنارس 

یمود هتفرگ و  نافرع  زا  ار  دوهش  یلوا  تسا ، فراع  مه  رگنس  رد  دیهـش  هک  نانچمه  تسا ، دیهـش  دریمب  مه  رتسب  رد  رگا  فراع 
.دنا هتفگ  کیبل  ار   (4)« ُهَِّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای   » يادن ود  ره  تسا و  هتخومآ  تداهش  باتک  زا  ار  نافرع 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نافراع و  ماما 

.(5)« ادیهَش َتام  ِِهْتَیب  ِلْهَا  ِِهلوُسَر َو  ِّقَح  ِهِّبَر َو  ِّقَح  ِهَفِْرعَم  یلَع  َوُه  ِهِشاِرف َو  یلَع  ْمُْکنِم  َتام  ْنَم  »

(. تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب  شنادناخ  شربمایپ و  شیادخ و  قح  تخانش  اب  شرتسب  رد  هک  امش  زا  سک  ره  )

فراع نمشد 

دوخ يادـخ  هب  شیوخ  سفن  زا  هتـسویپ  تسوا و  يادـخ  درف  نیرتـبوبحم  هک  ناـنچمه  تسوا ، سفن  فراـع  نمـشد  نیرت  گرزب 
سدق تحاس  هب  دنک و  یم  تیاکش 

ص:313

.مراهچ تسیب و  لصف  ص457 ، نیفراعلا ، تاماقم   9 طمن تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ك.ر : - 1
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.27  / رجف - 4
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یَلَع َناَر  َْلب  َّالَک  : » دومرف هک  تسا  لد  يارب  راـگنز  نیرتدـب  هاـنگ  تسا و  ناـفرع  يارب  یگرزب  تفآ  تیـصعم   (1) .درب یم  هاـنپ  وا 
.(2)« َنُوبِسْکَی اُوناَک  ام  ْمِِهبُوُلق 

.ینید ياهشزرا  یهلا و  فراعم  هب  تبسن  تسا  ینمشد  یتح  يروک و  نآ ، ماجنارس  و 

ءاجر فوخ و 

ینامز دنیب و  یم  تمحرم  فطل و  شا  همه  دنک  یم  زاورپ  توکلم  رد  هک  یماگنه  تسا ، ءاجر  فوخ و  زا  يا  هلاه  رد  فراع  لد 
: دیوگ یم  نادیهش  دیس  نوچ  نایم  نیا  رد  دنک و  یم  هدهاشم  ریصقت  روصق و  شا  همه  ددرگ  یم  رب  دوخ  هب  هک 

.(3)« ینَْتبَسَن َْکَیِلا  ُّزِعَتْسَا َو  َْفیَک ال  ْمَا  ِینَتْزَکْرَا  ِهَّلِّذلا  ِیف  ُّزِعَتْسَا َو  َْفیَک  یهِلا  »

منکن و تّزع  راهظا  هنوگچ  ای  قلطم ) زاین  هطساو  هب   ) .يداد رارق  تلذ  رد  ارم  وت  هک  نآ  لاح  منک و  تّزع  ياعدا  هنوگچ  مدوبعم ، )
(. يا هداد  تبسن  دوخ  هب  ارم  وت  هک  نآ  لاح 

ُْضیَف َِکئانَث  ِءاصِْحا  ْنَع  ِینَزَجْعَا  َو  : » دیوگ یم  هک  يروط  هب  زجاع ، یهلا  رکش  ناتسآ  رد  دناد و  یم  رصاق  ار  دوخ  هتـسویپ  فراع 
دوجو مامت  اب  هک  اجنآ  ات  دبای ، یمن  دوخ  رد  ار  رکـش  ناوت  هک  دـنیب  یم  یهلا  تمحر  ناراب  قرغ  ار  دوخ  نانچ  نآ  و  . (4)« َِکلْضَف

دراد رواب 

: دیوگ یم  هک  یملع  رظن  زا  هن  درادن ، يرورغ  هرذ  مین  یلو  تسا ، زاورپدـنلب  هچ  رگ  . (5)« اَهوُصُْحت َال    ِ هّللا َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِا  َو  : » هک
رظن زا  هن  »(6) و  َِکلامَج ِْهنُک  ِكارِْدا  ْنَع  ُلوُقُْعلا  ِتَزَجَعَو  »

یمن دوـجو  رواـنهپ  هنحـص  نیا  رد  يا  هرذ  زا  شیب  هک  یمدآ  رخآ  ، (7)« َکِمَِعن ِْبنَج  ِیف  اِنلامْعَا  ُرْدَـق  ام  َو  : » دـیوگ یم  هک  یلمع 
! یهلا سدقم  هاگشیپ  رد  دسر  هچ  دشاب 

قلعت نودب 

دریذـپ قلعت  گنر  هچ  ره  زا  عملم و  قلد  هن  دراد  نازیوآ  براش  هن  اشت ، نم  هن  دراد و  قوب  هن  ناشن ، هن  دـهاوخ و  یم  مان  هن  فراع 
تبسن یلو  مامتها ، اب  تسا و  دیقم  ًالماک  تیصعم  تعاط و  هب  هبسنلاب  وا ، هتفیش  قشاع و  تسادخ و  هب  هتسباو  طقف  تسا ، دازآ 

.هدازآ تسا و  توافت  یب  نآ  ریغ  هب 

نافرع دیحوت و 

حیحص يانعم  هب  دیحوت  مه  نآ  تسا ، نافرع  سرد  نیرتمهم  دیحوت 
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هب هتـسباو  يا  هرذ  ار  نیا  نتـسناد و  تیاهن  یب  جوا  رد  ار  وا  ندید ، قلخ  ار  قلخ  ندید و  قح  ار  قح  طلغ ، لطاب و  هیجوت  اب  هن  نآ ،
َمَظْعَا ام  َکَناْحبُس   » وا تمظع  هاگشیپ  رد  نتخانـش ،  (2)« َنُوتِّیَم مُهَّنِا  ٌتِّیَم َو  َکَّنِا   » ار نیا  نتـسناد و   (1)« مّویق ّیَح َو   » ار وا  .تردـق 

.ندورس  (3)« يِرَطَخ ام  ِّبَر َو  ای  اَنَا  ام  َو   » شیوخ هب  تبسن  نتفگ و  َُکناَش »

اعد هب  تشگزاب 

یفن دیاب  دیحوت  رانک  رد  هتـسویپ  افِرَْحنُم .» َكاوِس  ْنَعَو  : » هک داد  همادا  افِراع » َکل  َنوُکَاَف  : » دومرف هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
َنوـُغِّلَُبی َنیذَّلَا  : » دـیامرف یم  زین  تسین و  دـنوادخ  زا  ریغ  يدوـبعم  هّللا .» ّـالا  هـلا  ـال   » دـیامرف یم  هـک  ناـنچمه  ددرگ ، حرطم  كرش 

(. دنرادن میب  وا  زج  يدحا  زا  دنسرت و  یم  ادخ  زا  یهلا  تالاسر  نیغلبم   ) (4)  «َ هّللا َِّالا  ادَحَا  َنْوَشْخَی  ُهَنْوَشْخَی َو ال  َو    ِ هّللا تَالاَسِر 

عوضوم هک  نآ  زا  سپمالـسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  دـشابن ؛ وا  رانک  رد  كرـش  زا  يا  هبئاش  هنوگ  چـیه  هک  تسا  نآ  صلاخ  دـیحوت 
ادخ هب  قشع  زج  دحوم  لد  يادوس  رد  هک  دـیامن  یم  ناونع  ار  ادـخ  ریغ  زا  ینادرگ  يور  هلئـسم  دـیامرف  یم  حرطم  ار  یهلا  نافرع 

.دیاشن يرگید  زیچ 

دجنگ یمن  رای  زج  ار  ام  لد  هناخ  رد 

دجنگ یمن  رایغا  تساجنیا  رای  تولخ  نوچ 

میداد یکی  هب  لد  نوچ  ام  ملاع  ود  راک  رد 

دجنگ یمن  راک  رد  ار  ام  یکی  تسد  زج 

دنام یمن  كرش  رد  دش  دّحوم  وچ  ناسنا 

دجنگ یمن  راخ  اب  ناتسب  نیا  لگ  يرآ 

تبسن تبقارم  يرگید  دنوادخ و  زا  سرت  یکی  دیامرف : یم  حرطم  ار  هژاو  ود  مالسلا  هیلع  ماما  هرقف ، نیا  رد  اِبقاُرم :» اِفئاخ  َْکنِم  «َو 
.وا هب 

یهلا فوخ 

یم دوخ  يایبنا  ءایلوا و  فصو  رد  دنوادخ  هک  نانچمه  ددرگ ، یم  حرطم  مه  رانک  رد  ًالومعم  ءاجر  فوخ و  یمالـسا  گنهرف  رد 
يارب ود  ره  دنک و  یم  دیدهت  يردنت  هلزنم  هب  فوخ  دشخرد و  یم  يا  هراتـس  دـننام  هب  ءاجر  . (5)« ابَهَر ابَغَر َو  اَنَنوُعْدَی  َو  : » دیامرف

زا یتارابع  لیذ  رد  ءاجر  دروم  رد  البق  ام  .تسا  مزال  يرورض و  ناسنا  ینمیا  دشر و 
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حرطم عوـضوم  نیا  میرک  نآرق  رد  يددـعتم  دراوـم  رد  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  فوـخ  دروـم  رد  اـما  و  میا ، هـتفگ  نخـس  تاـجانم 
هب ینامز  ادـخ ، زا  سرت  تروص  هب  یهاگ  هک  نانچمه  .هلجو  هیـشخ ، هبهر ، دـننام  ینوگاـنوگ  ياـه  هژاو  اـب  یتح  تسا ، هدـیدرگ 

: دیامرف یم  یبوبر  ماقم  زا  سرت  دروم  رد  تسا و  هدش  ناونع  هانگ  زا  سرت  تروص  هب  مه  یماگنه  و  تمایق ، زا  سرت  ناونع 

.(1)« يوْأَْملا َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِاَف  يوَْهلا *  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماقَم  َفاَخ  ْنَم  اّمَا  «َو 

(. دشاب یم  وا  هاگیاج  انامه  تشهب  دراد ، رذح  رب  سوه  يوه و  زا  ار  سفن  دشاب و  كانمیب  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  سک  ره  (و 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  و 

.(2)« هّللا ُهَفاخَم  ِهَمْکِْحلا  ُسأَر  »

(. تسا دنوادخ  زا  فوخ  تمکح ، زاغآرس  )

سرت تیهام 

یهاو و تـالایخ  زا  هتـساخرب  هک  تـسا  یـسرت  یهاـگ  تـسا ، نوگاـنوگ  مـه  نآ  تیهاـم  هجیتـن  رد  دراد و  یلماوـع  لـلع و  سرت 
رگداد یـضاق  کی  زا  تسا  سرت  یهاگ  راکتیانج ، ناسنا  ای  هدنرد و  ناویح  کی  زا  تسا  سرت  یهاگ  دـشاب ، یم  اج  یب  تاروصت 

ود هب  دنوادخ  زا  سرت  تیهام  .تمظعاب  درف  کی  هتـسجرب و  ملاع  کی  لالج  تهبا و  زا  تسا  سرت  یهاگ  و  هنالداع ، یهاگداد  و 
.لالج تمظع و  زا  سرت  ای  تلادع و  زا  سرت  ینعی  ددرگ  یم  رب  ریخا  هنوگ 

یهلا فوخ  لماع 

هاگشیپ رد  هک  نآ  هطـساو  هب  دسرت  یم  ناسنا  یهاگ  تفرعم ، ملع و  یهاگ  تسا و  تیـصعم  هانگ و  یهاگ  دنوادخ  زا  فوخ  تلع 
هانگ یلوا  فوخ  .دراد  يراگدرورپ  لالج  تمظع و  زا  یهاگآ  ملع و  هک  نآ  يارب  دسرت  یم  یهاگ  دراد و  یهایس  هدنورپ  یبوبر 

: دومرف هک  ناملاع  ماقم  یمود  فوخ  تسا و  نابهار  مارم  یلوا  فوخ  دنک ، یم  دایز  ار  هقالع  قشع و  یمود  فوخ  دیادز و  یم  ار 
اهنت  ) (3)« ُءامَلُْعلا ِهِداَبِع  ْنِم    َ هّللا یَشْخَی  اَمَّنِا  »

ص:316

.41  - 40  / تاعزان - 1
ص175. ج3 ، همکحلا ، نازیم  - 2

.28  / رطاف - 3
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فوخو رگداد  یـضاق  کی  ناونع  هب  تسا  دنوادخ  زا  سرت  لّوا  فوخ  دنراد .) میب  وا  زا  هک  یهلا  ناگدـنب  نایم  زا  دنتـسه  ناملاع 
یمود فوخ  دوخ و  هانگ  زا  سرت  هب  ددرگ  یم  رب  یلوا  فوخ  تیاهن ، یب  تمظع و  اب  دوجو  کی  ناونع  هب  تسوا  زا  تیـشخ  مود 

.(1)« ِناَتَّنَج ِهِّبَر  َماَقَم  َفاَخ  ْنَِمل  َو  : » دومرف هک  هّزعلا  بر  ماقم  زا  تیشخ  هب  ددرگ  یم  رب 

(. تسا تشهب  ود  دسرتب  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  سک  نآ  يارب  (و 

فوخ تارمث 

.دنک یم  رتدایز  دنوادخ  هب  ار  وا  قایتشا  قشع و  هدیدرگ و  فراع  لد  تقر  ببس  یهلا  فوخ 

عوـشخ و هـب  نـّیزم  ار  وا  دزاـس ، یم  هزیکاـپ  ار  وا  یقـالخا  لـئاذر  زا  هدوـمن و  هدیدنـسپ  تافــص  هـب  نـّیزم  ار  یمدآ  یهلا  فوـخ 
...و دیادز  یم  وا  زا  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  دنک و  یم  یهاوخریخ 

.دشاب یم  تیصعم  زا  بانتجا  تعاط و  هب  هدننک  راداو  تروص  هب  یمهم  كرحم  لماع و  وا  هب  قایتشا  رانک  رد  یهلا  فوخ 

هطبارم لوصا 

ریز لصا  دنچ  دیاب  تسا  شیوخ  یگدنزاس  ددص  رد  هک  یناسنا  تسا ، يزاسدوخ  هطبارم و  لوصا  زا  یکی  تبقارم  قالخا  ملع  رد 
: دنک تیاعر  ار 

.دشاب هتشاد  زیهرپ  يروما  هچ  زا  دهد و  ماجنا  ار  يروما  هچ  هک  دیامن  مازلا  ار  دوخ  دنک و  طرش  شدوخ  اب  هطراشم :  - 1

.دزرون فلخت  اهنآ  زا  هدومن و  لمع  ار  دوخ  تامازتلا  هک  دیامن  تبظاوم  هبقارم :  - 2

.ریخ ای  تسا  هدرک  لمع  فیاظو  قبط  ایآ  هک  دشاب  هتشاد  یسرباسح  هدومن و  یگدیسر  دوخ  راک  هب  تبسن  هتسویپ  هبساحم :  - 3

هب یخرب  راهچ و  هب  قالخا  ياملع  زا  یخرب  یلو  دنا ، هدرک  نایب  هطبارم  لوصا  ناونع  هب  ار  لصا  شـش  هر ) ) یناشاک ضیف  یلازغ و 
.(2) دنا هدرک  هدنسب  لصا  هس 

تـسا هدومن  يزاسدوخ  اـب  هطبار  رد  هک  یطورـش  تادـهعت و  زا  اداـبم  هک  دـشاب  نآ  ماـقم  رد  هتـسویپ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تبقارم 
ای دوش و  تعاط  كرت  راتفرگ  ادابم  دزرو ، فلخت 

ص:317

.46  / نمحرلا - 1
ص149. ج8 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 2
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زا ار  ناسنا  هتسویپ  لاعتم  دنوادخ  .ددرگ  یم  هراّما  سفن  ناطیش و  راتفرگ  دنک  یتلفغ  رصتخم  رگا  یمدآ  اریز  دهد ؛ ماجنا  یتیصعم 
: دیامرف یم  هتشاد و  رذح  رب  ناطیش  سواسو 

.(1)« ِهَّنَْجلا َنِم  ْمُْکیََوبَا  َجَرْخَا  اَمَک  ُناَْطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی  َمَدا ال  یَنب  ای  »

(. درک نوریب  تشهب  زا  ار  امش  ردامو  ردپ  هک  نانچمه  دهد  بیرف  ناطیش  ار  امش  ادابم  مدآ ، نادنزرف  يا  )

: دیامرف یم  دنا و  بقارم  هتسویپ  هک  دیاتس  یم  ار  نانمؤم  و 

.(2)« َنوُعار ْمِهِدْهَع  ْمِِهتاناَمَِال َو  ْمُه  َنیِذَّلا  «َو 

(. دننک یم  تیاعر  ار  دوخ  ياهنامیپ  اهتناما و  هک  نانآ  (و 

یم تکرح  كاشاخ  راخ و  رپ  ینابایب  رد  هک  دـننک  یم  يرذـگهر  هب  هیبشت  یتیگ  رذـگهر  رد  ار  ناـسنا  تیعـضو  قـالخا  ياـملع 
.دنک

، دزاس حورجم  ار  شقاس  یغیت  ای  دور  ورف  شیاپ  هب  يراخ  ادابم  هک  نیا  زا  دـنک  یم  تبظاوم  رتمامت  هچ  ره  تقد  اب  وا  هک  ناـنچمه 
.دروآرد اپ  زا  ار  وا  یهانگ  ای  دنک  كرت  ار  يا  هفیظو  ادابم  هک  دیامن  تبقارم  دیاب  یگدنز  بیشن  زارف و  رد  مه  کلاس  ناسنا 

تبقارم داعبا 

: دومن حرطم  دعب  هس  رد  ناوت  یم  ار  تبقارم 

موحرم هتسراو  فراع  هک  روط  نامه  اعبط  هّزعلا ، بر  رضحم  رد  روضح  زا  تلفغ  مدع  تاعاط 3 -  ماجنا  تامرحم 2 -  كرت   - 1
تفگ ناوـت  یم  دـشاب و  یم  تاریخ  هیلک  أشنمرـس  (3) و  هدوب تبقارم  جوا  هّلق  یهلا  تبقارم  دـیامرف : یم  يراهب  دّـمحم  خیـش  جاح 

.دشاب یم  ینافرع  تبقارم  موس  دعب  رد  تسا و  یقالخا  تبقارم  زا  ترابع  هیلوا  دعب  ود  رد  تبقارم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.(4)« ُهَْبنَذ َبَّکَنَت  ُهَّبَر َو  َبَقاَر  اءَْرما    ُ هّللا َمِحَرَف  »

يور شهانگ  زا  دیامنب و  ار  شراگدرورپ  تیاعر  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  )

ص:318

.27  / فارعا - 1
.8  / نونمؤم - 2
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.كرابم میحرلادبع  یبرع ، هب  همجرت  ص43 ، نیقتملا ، هرکذت  يراهب ، دمحم  - 3
ص350. ج77 ، راونألا ، راحب  - 4
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(. دوش فرصنم  دنادرگرب و 

: دیامرف یم  زین  و 

.(1)« ُهَْبنَذ َفاخ  ُهَّبَر َو  َبَقار  ...یعَوَف  امْکُح  َعِمَس  اءَْرما    ُ هّللا َمِحَر  »

(. كانمیب شهانگ  زا  دوب و  بقارم  ار  شراگدرورپ  تفرگ ، ارف  دینش و  هک  ار  یمدآ  دنک  تمحر  دنوادخ  )

(. مشاب وت  بقارم  مسرتب و  وت  زا  اهنت  ( ؛» اِبقاُرم اِفئاخ  َْکنِم  َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  مه  زارف  نیا  رد 

نآرق هک  دنیبب  وا  سدقم  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  دنادب و  رظان  رـضاح و  ار  ادخ  هتـسویپ  ناسنا  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  هب  تبـسن  تبقارم 
ناسنا ایآ  ( ؛ (2)« يرَی   َ هّللا َّنَِاب  ْمَْلعَی  َْملَا  : » دومرف

(. ینیب یم  ار  وا  ییوگ  هک  نانچنآ  سرتب  ادخ  زا  ( ؛ (3)« ُهارَت َکَّنَأَک  هّللا  ِفَخ  : » دومرف ماما  و  دنیب )!؟ یم  ادخ  هک  دناد  یمن 

حراوج تبقارم  لد و  تبقارم 

لد و هب  تبـسن  تبقارم  يرگید  حراوج و  ءاـضعا و  هب  تبـسن  تبقارم  یکی  .دوـمن  حرطم  ناوـت  یم  يرگید  تروـص  هب  ار  تبقارم 
دوش و بکترم  ییاطخ  ای  دور  ههار  ژک  يوضع  ادابم  هک  دـنک  تبظاوم  ًالماک  ناـسنا  هک  تسا  نآ  حراوج  هب  تبـسن  تبقارم  بلق ،

 : تفگ هک  ددرگ  فرحنم  ادخ  ریغ  ییاج  هب  شلد  ادابم  هک  دنک  تبظاوم  هک  تسا  نآ  بلق  هب  تبسن  تبقارم 

بش همه  بش  ما  هدش  لد  مرح  نابساپ 

مراذگن وا  هشیدنا  زج  هدرپ  نیا  رد  ات 

ایآ . (4)« يوه ای  تسادخ و  يارب  ایآ  هک  تسا  دوخ  تکرح  مامتها و  هب  تبـسن  وا  هاگن  بقارم ، يارب  لّوا  هاگن  : » دـیوگ یم  یلازغ 
هتـساوخ دهد و  یم  بیرف  ار  دوخ  ناسنا  یهاگ  تسا ، لد  تساوخ  يارب  ای  تسادخ و  تساوخ  يارب  دـهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک 

هرفس بهذم ، مان  هب  شیوخ  رورغ  یهاوخ و  دوخ  ياضرا  يارب  دهد ، یم  رارق  بهذم  نید و  زا  یـششوپ  ریز  ار  دوخ  یناسفن  ياه 
ییایر راک  دوخ  تیصخش  تیبثت  يارب  .دزادنا و  یم  یتوغاط 

ص:319

.76 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 1
.14  / قلع - 2

ص176. ج3 ، همکحلا ، نازیم  - 3
ص162. ج8 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 4
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.دفاب یم  هفارخ  ولغ و  تیب ، لها  تبحم  ناونع  هب  دهد و  یم  ماجنا 

یهلا تبقارم  یناسنا و  تبقارم 

رد ینعی  دومرف ؛ دـهاوخ  ار  وا  تبقارم  مه  دـنوادخ  هک  دـسر  یم  ییاـج  هب  دومن  تبقارم  ناـسنا  رگا  هک  تسا  نآ  مهم  رایـسب  هتکن 
لامج و قرغتـسم  دسر و  برق  ماقم  هب  ات  تبقارم  تدهاجم و  تضایر و  رثا  رد  دناوت  یم  ناسنا  .دیامن  یم  ظفح  ار  وا  اههاگـشزغل 

: دومرف فسوی  هرابرد  هک  نانچ  دوش ؛ یم  شا  هدنب  بقارم  ادخ  هدش  سکعرب  هلئسم  اج  نآ  رد  هک  ددرگ  لالجلاوذ  يابیز  تعلط 

.(1)« ِهِّبَر َناَهُْرب  اَر  ْنَا  الَْول  اِهب  َّمَهَو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  «َو 

یم مامتها  رارصا و  وا  لصو  رد  تشاد و  یمنرب  وا  زا  تسد  زاب  دینـش  در  باوج  فسوی  زا  هک  نآ  اب  قشع  طرف  زا  اخیلز )  ) نز نآ 
ادـخ سپ  .دـش  یم  لیامتم  اخیلز  هب  یعیبط  لیم  هب  مه  وا  دوبن  فسوی  نابهگن  قح  نشور  ناـهرب  ادـخ و  صاـخ  فطل  رگا  درک و 

يروط هب  تشادزاب ، شزغل  زا  ار  وا  درک و  فرـصنم  اخیلز  يابیز  هرهچ  زا  يدمرـس  لالج  لامج و  هئارا  اب  ار  شیوخ  صلخم  هدـنب 
(2) .دودزب شلد  زا  ار  هانگ  لایخ  روصت و  هک 

اَنِداَبِع ْنِم  ُهَّنِا  : » دـیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  دـنوادخ  ور  نیا  زا  تسا ؛ تمـصع  اب  هطبار  رد  دوب  فسوی  ترـضح  هب  طوبرم  هچنآ  هتبلا 
ره دوب و  دهاوخ  وا  اب  مه  ادخ  دـشاب  ادـخ  اب  سک  ره  یلک  روط  هب  یلو  دوب ،) ام  هژیو  هدـش و  صلاخ  ناگدـنب  زا  وا  ( ؛» َنیـصَلْخُْملا
وا تاروتسد  یهلا و  تاولج  رکذتم  یناطیـش  تالمح  ماگنه  رد  دهد و  یم  رارق  یهاگزیرگ  وا  يارب  دنوادخ  دزاس  هشیپ  اوقت  سک 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  دنک  یم  ادیپ  یصاخ  شنیب  هدش و 

.(3)« َنوُرِْصبُم ْمُه  اذِاَف  اوُرَّکَذَت  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاَط  ْمُهَّسَم  اِذا  اْوَقَّتا  َنیذَّلا  َّنِا  »

(. دندرگ یم  انیب  هجیتن  رد  هدش و  رکذتم  دنک  دروخرب  اهنآ  هب  یناطیش  رذگهر  کی  هک  یماگنه  دنا  هدیزرو  اوقت  هک  يدارفا  )

ص:320

.24  / فسوی - 1
ص 352. یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  ینک ، يودهم  اضر  دّمحم  هّللا  تیآ  - 2

.201  / فارعا - 3
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یهلا يانسح  ءامسا  زا  مسا  ود 

راگدرورپ تافص  زا  تفص  ود  يایوگ  (1) و  هدمآ یتوافت  رـصتخم  اب  دـیجم  نآرق  رد  هبترم  ود  هلمج  نیا  ِمارْکِْالاَو :» ِلالَْجلا  اَذ  ای  »
(2) .تسا لامج  لالج و  تافص  ءامسا و  يواح  مسا  ود  نیا  دیامرف : یم  ییابطابط  همالع  موحرم  .دشاب  یم 

لماش مارْکِْالا » ِلالَْجلاوُذ َو  : » (3) دیوگ یم  بغار  هک  روط  نامه  نتـشاد و  یمارگ  يانعم  هب  مارکا  تسا و  تمظع  يانعم  هب  لالج 
تمظع لالج و  يایوگ  فرط  کی  زا  تسا ، انعم  ود 

هب ناسنا  تسد  هجو  چیه  هب  یلو  تسا ، میظع  گرزب و  یلیخ  یکی  یهاگ  تسوا ، مارکا  ماعنا و  يایوگ  مه  ییوس  زا  تسا و  یهلا 
دناوـت یمن  يراـک  درادـن و  تمظع  یگرزب و  یلو  دراد ، مرک  یکی  مه  یهاـگ  درادـن و  یمدآ  هب  یعفن  ور  نیا  زا  دـسر و  یمن  وا 

لاعتم دنوادخ  اما  .درادن  یشقن  دنکب  مه  مارکا  رگا  یتح  درادن ، مرد  یلو  دراد ، مرک  یلوق  هب  دهد و  ماجنا 

رد تسا و  کـیدزن  تمظع  جوا  رد  دراد ، یم  گرزب  مه  تسا و  گرزب  شدوـخ  مه  تسه ، مه  مارکا  بحاـص  تـمظع  نـیع  رد 
.دسر یم  ناگدنب  هب  تعفر  يدنلب و  جوا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یثیدح  رد 

.(4)« مارْکِْالا ِلالَْجلا َو  اَذ  اِیب  اوُِّظلَا  »

«(. مارکالاو لالجلا  اذ  ای   » هب دییوج  تناعتسا  )

ینایاپ نخس 

«. اریثک امیلست  مّلس  نیرهاطلا و  هلا  دّمحم و  یلع  هّللا  یلصو  »

.تسا یتمالس  يانعم  هب  مالس  لصا  .دبای  یم  نایاپ  مه  وا  رب  مالس  تاولص و  اب  دش  زاغآ  ربمایپ  رب  تاولص  اب  تاجانم  هک  نانچمه 

دوش هتفگ  هک  تسا  نآ  رتهب  دیوگ : یم  لاوقا  زا  یخرب  لقن  زا  سپ  مالس  دروم  رد  یحیرط 
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ص329. ج5 ، نیرحبلا ، عمجم  ص287 ؛ ج1 ، هیاهنلا ، - 3
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تیحت و ياج  هب  مالـسا  عراش  ار  هژاو  نیا  .دـشاب  ترخآ  باذـع  ایند و  تافآ  زا  ملاـس  هک  نآ  يارب  فرط ، يارب  تسا  اـعد  مـالس 
.دور یم  راک  هب  دورد  تیحت و  لکش  هب  مه  اعد و  تروص  هب  مه  مالس  نیاربانب   (1) تسا هداد  رارق  یتمالس  هب  تراشب 

يارب ياعد  دورد و  زا  ترابع  ربمایپ  هب  ام  مالـس  ناشیا و  رب  دـنوادخ  یتمالـس  دورد و  ینعی  وا  نادـناخ  ربمایپ و  رب  دـنوادخ  مـالس 
هب تبسن  دایقنا  تعاطا و  نالعا  مه  میلست  تسوا و 

دّمحم رب  دـنوادخ  دورد   » ینعی تسا ؛ هتفر  راک  هب  اعد  تروص  هب  زارف  نیا  رد  مالـس  یلبق  ترابع  هب  هجوت  اـب  تسا و  ترـضح  نآ 
«. ناوارف یمالس  نانآ ؛ رب  وا  مالس  شا و  هتسراو  نادناخ  وا و  ربمایپ 

ص:32
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همانباتک

 . توریب 1405ه یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یناعملا ، حور  نیدلا ، باهش  یسولآ ،

ناتسمز 1382. رصع ، ماما  یتاراشتنا  هسسؤم  ملکلاررُد ، مکحلاررُغ و  دحاولادبع ، يدُمآ ،

.ق هرهاق 1383ه .  هّیمالسإلا ، هبتکملا  ثیدحلا ، بیرغ  یف  هیاهنلا  يرزج ، دّمحم  نب  كرابم  ریثا ، نبا 

ریصن هجاوخ  حرش  تاهیبنتلاو ، تاراشإلا  انیس ، نب  هّللا  دبع  نب  نیسح  یلعوبا  انیس ، نبا 

.ق نارهت 1374ه .  يردیح ، نیدلا ،

.ق مق 1414ه .  یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  یمّویق ، داوج  قیقحت  هنسحلا ، لامعألاب  لابقإلا  نیدلا ، یضر  دیس  سوواط ، نبا 

.ق مق 1405ه .  هزوح ، بدا  برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دّمحم  نیدلا  لامج  روظنم ، نبا 

.ش  . مق 1355ه يوفطصملا ، هبتکم  هّیوبنلا ، هریسلا  دّمحم ، نب  کلملا  دبع  دّمحم  وبا  ماشه ، نبا 

.ش  . مق 1379ه نارکمج ، دجسم  همکحلا ، عیبانی  سابع ، يدزی ، لیعامسا 

نارهت 1361. یلوم ، تاراشتنا  نیرئاسلا ، لزانم  هّللا ، دبع  هجاوخ  يوره ، يراصنا 

یمالـسا ياهـشهوژپ  داینب  كرابم ، میحرلادبع  یبرع ، همجرت  سفنلا ، هیکزت  كولـسلا و  بادآ  یف  نیقّتملا  هرکذت  دّـمحم ، يراهب ،
.ق دهشم 1424 يوضر ، سدق  ناتسآ 

.م توریب 1970 هایحلا ، هبتکم  راد  هّیناسنإلا ، هلادعلا  توص  ّیلع  مامإلا  جرج ، قادرج ،

توریب 1365. مسالطلا ، ّلح  داوج ، دّمحم  يرئازج ،
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.ق توریب 1391ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  نسحلا ، نب  دّمحم  یلماع ، ّرح 

مق 1362. هنومن ، هعبطم  لمآلا ، لمأ  نسحلا ، نب  دّمحم  یلماع ، ّرح 

.ات یب  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  نایبلا ، حور  لیعامسا ، خیش  يوسرب ، یّقح 

.نارهت ینیمخلا ، مامإلا  ثارت  رشنو  میظنت  هسسؤم  هالصلا ، بادآ  يوسوملا ، هّللا  حور  ینیمخ ،

.ات یب  ینانبل ، هخسن  يور  زا  دهشم  سوط ، تاراشتنا  دراوشلاو ، هّیبرعلا  حصف  یف  دراوملا  برقأ  دیعس ، ینانبللا ، ینوترشلا  يروخلا 

مق 1403. ملعلا ، هنیدم  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  مساقلاوبا ، ییوخ ،

نارهت 1353. یبیج ، ياهباتک  یماهس  تکرش  يردنبایرد ، فجن  همجرت  برغ ، هفسلف  خیرات  دنارترب ، لسار ،

.ات یب  نارهت ، هّیوضترملا ، هبتکملا  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  دّمحم ، نب  نیسح  مساقلاوبا  یناهفصا ، بغار 

.ق توریب 1424ه .  هّیملعلا ، بتکلا  راد  فاشک ، هّللا ، راج  يرشخمز ،

جهن داینب  یتیآ ، همجرت  مالـسلا ،) هیلع  نینمؤملاریما  زا  لوقنم  تاملک  اـه و  هماـن  اـه و  هبطخ  هعومجم   ) هغـالبلا جـهن  یـضر ، دـیس 
نارهت 1379. هغالبلا ،

.ش مق 1364ه .  یضرلا ، تاروشنم  لحنلاو ، للملا  میرکلادبع ، یناتسرهش ،

مق 1363. رادیب ، تاراشتنا  میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  اردص ، ّالم  هب  فورعم  دّمحم  نیدلاردص  يزاریش ،

.نیسردملا هعامجل  یمالسالا  رشنلا  هسسؤم  دیحوتلا ، هیوباب ، نب  یلع  نبدمحم  قودص ،

مق 1393. نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دّمحم  ییابطابط ،

.توریب یملعألا ، هسسؤم  یقثولا ، هورعلا  مظاک ، دّمحم  دیس  يدزی ، ییابطابط 
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.ق نارهت 1379ه .  هّیمالسإلا ، فراعملا  هکرش  نایبلا ، عمجم  یسربط ، خیش  هب  فورعم  نسح ، نب  لضف  یلعوبا  یسربط ،

نارهت 1365. هّیوضترملا ، هبتکملا  نیرحبلا ، عمجم  نیدلارخف ، یحیرط ،

.ق 1331ه .  دّجهتملا ، حابصم  نسحلا ، نب  دّمحم  نب  دّمحم  یسوط ،

دهشم 1381. یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  لاجرلا ، هفرعم  یف  لاوقألا  هصالخ  رّهطم ، یلع  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، همّالع 

.ات یب  نارهت ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  بیغلا ،) حیتافم  ) ریبکلا ریسفتلا  نیسح ، نب  رمع  نب  دّمحم  يزار ، رخف 

مق 1383. یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ءاضیبلا ، هّجحملا  نسحم ،) ) دّمحم ّالم  یناشاک ، ضیف 

.ق نارهت 1393ه .  هّیمالسإلا ، هبتکملا  نآرقلا ، ریسفت  یف  یفاصلا  نسحم ،) ) دّمحم ّالم  یناشاک ، ضیف 

« دیجم نآرق  »

.ق مق 1397ه .  يروادلا ، هبتکم  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامإلا  هایح  فیرش ، رقاب  یشرقلا ،

.ق 1352ه .  هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  نآرق ، سوماق  ربکا ، یلع  دیس  یشرق ،

.ق توریب 1391ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  نآرقلا ، لالظ  یف  بطق ، دّیس  هب  فورعم  بطق ،

.باقلألاو ینکلا  ساّبع ، خیش  جاح  یّمق ،

.ق دهشم 1416ه .  یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  یناسارخ ، یهلا  فارشإ  میدقت و  راحبلا ، هنیفس  ساّبع ، خیش  جاح  یّمق ،

دهشم 1379. رشن ، هب  تکرش  نانجلا ، حیتافم  ساّبع ، خیش  جاح  یّمق ،

نارهت 1327. يزکرم ، هناخپاچ  هناخباتک و  هیوضرلا ، دئاوفلا  ساّبع ، خیش  جاح  یّمق ،

نارهت 1339. نمهب ، پاچ  یتعیرش ، یلع  رتکد  همجرت  شیاین ، سیسکلا ، لراک ،

لها گنهرف  رشن  رتفد  يوفطصم ، همجرت  یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دّمحم  ینیلک ،
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.ات یب  اج ، یب  مالسلا  مهیلع  تیب 

 . نارهت 1395ه هّیمالسإلا ، هبتکملا  راونألا ، راحب  رقاب ، دّمحم  یسلجم ،

.ق نارهت 1363ه .  یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  رشنلا  زکرم  همکحلا ، نازیم  دّمحم ، يرهش ، ير  يدّمحم 

.ق توریب 1365ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  یغارملا ، ریسفت  یفطصم ، دمحا  یغارملا ،

نارهت 1360. ریبکریما ، تاراشتنا  یسراف ، گنهرف  دّمحم ، نیعم ،

.ناملسم نانز  تضهن  تاراشتنا  يرهف ، همجرت  هّللا ، ءاقل  هلاسر  اقآ ، داوج  ازریم  جاح  یکلم ،

نارهت 1381. یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  اضر ، دّمحم  ینک ، يودهم 

نارهت 1361. ریبک ، ریما  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  ریسفت  هب  فورعم  راربألا  هّدعو  رارسألا  فشک  نیدلا ، فیرش  لضفلاوبا  يدبیم ،

.ق توریب 1382ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  لوصألل ، عماجلا  جاتلا  یلع ، روصنم  فصان ،

.ثارتلا ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، ازریم  جاح  يرون ،

، یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هتغالب ، ّرس  نآرقلا و  هغل  هقف  یف  مجعملا  هداز ،) ظعاو  فارـشا  هب  نیقّقحم  زا  یعمج   ) دّمحم هداز ، ظعاو 
.ق دهشم 1419ه . 
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هصالخلا

، ّیبیغ كالم  و  هّیهلإ ، هبذج  .عئارلا  ّیناسنإلا  ریمـضلا  دیـشنو  هّیرـشبلا ، هرطفلا  ءادن  وهف  ءانثلاو ، ءاعدلاب  حـفاط  یمالـسإلا  بدألا  ّنإ 
نوکـس و  سفنلا ، هّوقو  حورلا ، دوقو  و  بلقلا ، ءاذـغ  وـه  .یقیقحلا و  معنملا  باـحر  یف  دـیجمتو  رکـشو  هّیدوـبعلاو ، ّقرلاـب  رارقإو 

«. بولقلا ّنئمطت  هّللا  رکذب  الَا  : » تاذلا

هیواسم و عضیو  هسفن ، یلإ  ءاعدـلا  دـنع  ناسنإلا  رظنی  .ءاقنلاو و  هراهطلل  زفاح  و  بنذـلا ، نع  فوزعلا  هّزنتلا و  یلع  ثعاـب  ءاعدـلاو 
، انخلاو شحفلا  نم  رفنی  و  هیلجر ، تحت  هسفن  يوه  أطی  و  رورغلاو ، وهزلا  بنتجیو  ربکلاو ، بجعلا  نع  فزعی  و  هینیع ، بصن  هبویع 

.هیکاب نیعب  هّللا  نم  حفصلا  بلطیو 

هفرعم و  ملاعلا ، هفرعم  و  هّللا ، هفرعم  یلع  ءاعدلا  لمتشی  .هفرعملاو و  ملعلا  نم  ملاع  وه  لب  اضحم ، اعّرضت  مالـسإلا  یف  ءاعدلا  سیلو 
هـسفن هاجت  و  هّللا ، هاجت  هبجاوب  ناسنإلا  فّرعی  .اـضیأ و  هّیـسایسلا  اذـک  هّیقـالخألاو و  هّیدـئاقعلا  تاـمیلعتلا  یَمـسأ  یلع  و  ناـسنإلا ،

.تابجاولا نم  هیلع  ام  یلإ  ههابتنا  یعرتسی  و  درفلا ، یّمنیو  هّیکزتلاو ، قالخألا  یف  اسرد  همّلعی  امک  .عمتجملاو 

نم ادفر  یعادلا  دفرتسیف  نافرعلا ، نم  ّیّجل  رحب  نع  ربخت  و  هّزیمتم ، هبذج  تاذ  یهف  هّینابعـشلا ، هاجانملا  ءاعدـلاو  ءانثلا  ضایر  نمو 
.همحرلا نم  لباوب  رطمیو  سبقب ، هبلق  ءیضیف  ضاّیفلا ، ردیبلا  اذه 
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ABSTRACTS

Islamic culture is replete with supplications and orisons, which are calls for human

nature and the soothing melodies of human conscience. Supplications are Divine

enchantments and inspirations from the Unseen; they are concessions to our

servitude and submission to the real Benefactor, and our praise and thankfulness to
Him. Orisons are foods for the hearts, nourishment for the spirits, reinforcement of

the souls and peace of mind: "Look! The hearts find rest in Allah's remembrance!" (Al-
(Qur'an, 13:28

Supplication causes continence and prevention from sins and prompts sanctity and

purity. In supplications, man looks at himself, visualizes his failings and deficiencies

before his eyes, abandons pride and haughtiness, forsakes selfishness and

egocentrism, tramples on whims and vanities, detests evils and vices, and tearfully

.implores God to forgive him

Islamic supplication is not a sheer orison, rather, it is a world of divine knowledge,
theology, cosmology and anthropology. The most sublime ideological, ethical, and

even political doctrines are contained in supplications, as they introduce man to his

responsibilities before God, himself and the society; impart lessons of morality and

.purification; build up man, and remind him of his duties

Amid the rose-garden of orisons and supplications, the whispered prayers (munajat)
of Sha`baniya is of special attraction that visualizes it as a fathomless ocean of

.Islamic mysticism
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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